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Clasament surprinzător privind locurile
în care se mănâncă bine! Iașul este pe
locul 62 în topul orașelor europene în
funcție de cele mai bune restaurante!
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Situație fără
precedent! Cele mai
cunoscute mărci de
înghețată au fost
retrase de urgență!
EVENIMENT

7

Situație fără precedent. Din zeci de magazine
din Iași și nu numai au fost retrase de urgență
mai multe sortimente de înghețată produse
de firme celebre. Practic, după ce a apărut
zvonul că în acele înghețate se găseşte o
substanță care ar putea fi extrem de
periculoasă pentru consumatori, inspectorii...

actualitate 8
Polițist,
Un „șmecher de carton" a furat
condamnat după ce un Touareg după ce s-a îmbătat pulbere
a refuzat să
și a fugit cu Poliția pe urme
întocmească un
Un barbat din Iași a furat un
Touareg și a fugit cu Poliția
dosar penal. "Vezi VW
pe urme. Când a fost încolțit,
că e de-al nostru!" bărbatul a sărit din mașină și

ACTUALITATE 9

s-a ascuns într-un gard viu.
Oamenii legii l-au testat cu
aparatul alcooltest, iar
rezultatul a fost pozitiv. Pe
numele sau a fost deschis...
EVENIMENT

Un polițist originar din județul Iași a fost
pedepsit de judecători, după ce a fost acuzat
că nu i-a întocmit un dosar penal unui șofer
prins "în ofsaid". Astfel, magistrații l-au...
ACTUALITATE 9
Un medic ginecolog din Iași
a avut parte de surpriza vieții când
a intrat în cabinet! În locul unei
paciente, doctorul a găsit un
bărbat! Ce s-a întâmplat mai apoi
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O investiție uriașă apare în cel
mai sigur cartier din Iași. Toate vilele
bogătanilor vor fi protejate de hoți
Un proiect major se pregăteşte
într-un cartier din municipiul Iași.
Penitenciarul de Maximă Siguranță
Iași va beneficia de un nou proiect
de modernizare. Investiția va fi
demarată inițial cu refacerea
corpului A, clădire intrată în
conservare încă de acum 3 ani.
Ulterior, în incinta penitenciarului,
va fi ridicat un nou corp de...
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Primele tramvaie Pesa au ajuns la Ia[i!
`n urm\toarele s\pt\mâni vor ajunge [i cele
produse de Bozankaya din Turcia
Primele dou` tramvaie produse de
polonezii de la Pesa au ajuns \n municipiul
Ia[i. |n urm`toarele dou` s`pt`mâni vor
mai ajunge dou` mijloace de transport din
Polonia
Primele dou` garnituri moderne de tramvai, construite de
compania polonez` Pesa, au ajuns recent \n municipiul Ia[i. Este
vorba despre prima tran[` dintre cele 16 tramvaie moderne de
care vor beneficia ie[enii. Valoarea contractului este de circa 163
de milioane de lei (aproximativ 33,1 milioane de euro). Practic,
fiecare tramvai a costat 2,06 milioane de euro. Produc`torul din
Polonia a semnat contractul cu municipalitatea \n prim`vara acestui
an.

Tramvaiele Pesa pentru
Ia[i au câte 230 de locuri
Tramvaiele Pesa vor fi scoase \n teste pe str`zile din municipiul
Ia[i, iar, dup` \nmatriculare, acestea vor putea fi folosite pentru
transportul public. Cele 16 tramvaie Pesa au o capacitate de
transport total` de 230 de locuri, dintre care 30 pe scaune fixe,
nerabatabile [i individuale. Tramvaiele au aer condi]ionat, instala]ie
de înc`lzire corespunz`toare pentru sezonul rece, sistem de
supraveghere video interior [i exterior, precum [i echipament
pentru anun]uri vocale exterioare în sta]ii pentru persoanele cu
dizabilit`]i de vedere. Tramvaiele produse de Pesa au o instala]ie
electric` a echipamentelor de bilete [i o instala]ie de informare

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa: EuroBusiness LRJ SPRL în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei: ISTRA SRL CUI: 3664020, sediul Mun.
Suceava, str. 22 Decembrie, nr. 11, jud. Suceava, J33/511/1993,
astfel desemnat conform Încheierii din data de 10.06.2021,
pronunţată de Tribunalul Suceava, Secția a II – a Civilă, în dosarul
61/86/2020, în temeiul art. 57 alin. (4), coroborat cu art. 99, alin.
1, din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolventei notifică
faptul că: Prin Încheierea din data de 10.06.2021, pronunţată
de către Tribunalul Suceava, Secția a II – a Civilă, în dosarul
61/86/2020, s-a decis - în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. 1,
lit. e din Legea nr. 85/2014 - desemnarea și confirmarea, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei ISTRA SRL a societăţii
civil - profesionale „EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul în mun.
Iaşi, str. Zorilor, nr. 11, jud. Iasi, Nr. înregistrare în Registrul
Societăţilor Profesionale: RFO II 0022/2006 Tel/Fax: 0232/22.07.77,
prin asociat coordonator Eduard Pascal. Prin aceeași Încheiere
s-a decis în temeiul dispozițiilor art. 57, alin. 7 din Legea nr.
85/2014, încetarea atribuțiilor lichidatorului judiciar provizoriu
– Lexinsolv SPRL, desemnat inițial prin Sentința civilă nr.
130/18.03.2021, pronunțată în cadrul ds nr. 61/86/2020.

a c`l`torilor atât la interior, cât [i la exterior, sistem de num`rare
a c`l`torilor prin senzori video inteligen]i 3D etc.

Când vor circula \n municipiu
tramvaiele Pesa?
Primarul Mihai Chirica a precizat c` tramvaiele Pesa vor fi
puse \n circula]ie \nc` din aceast` lun`. „Au ajuns la Ia[i primele
dou` tramvaie din lotul de 16 unit`]i ce fac parte din mijloacele
de transport comandate la uzina Pesa, din Polonia. Acestea vor
intra \n partea final` a test`rii, cu dot`rile necesare, dar [i
asigurarea [i \nmatricularea lor. |n urm`toarele dou` s`pt`mâni
vor sosi \nc` dou` tramvaie Pesa. Pân` la finalul anului, uzina
Pesa trebuie s`-[i onoreze \n \ntregime contractul, pân` la cele
16 tramvaie comandate. Ele fac parte din lotul de tramvaie care
\nso]e[te [i reabilitarea unor tronsoane de pe liniile din municipiul
Ia[i”, a spus primarul Mihai Chirica. Tramvaiele sunt destinate
rutelor 1, 3, 7, 8 [i 13.

|n Ia[i vor ajunge [i tramvaiele
Bozankaya, din Turcia
Pe lâng` tramvaiele Pesa, municipiul Ia[i va beneficia [i de
16 tramvaie moderne, cu o lungime minim` de 26 de metri, livrate
de compania Bozankaya Otomotiv Mak, din Turcia. Valoarea total`
a achizi]iei celor 16 tramvaie este de peste 167,7 milioane de lei.
„|n acest an vom vedea [i primele tramvaie din Turcia, cele
comandate la uzina Bozankaya. |n luna septembrie este prev`zut
s` ajung` primele dou` tramvaie din acest lot”, a mai spus primarul
Mihai Chirica. Investi]iile sunt derulate cu fonduri europene, prin
Ministerul Lucr`rilor Publice, Dezvolt`rii [i Administra]iei.

Autobuze electrice, pe str`zile din Ia[i
Tot prin fonduri europene, \n afara tramvaielor Pesa, municipiul
Ia[i va beneficia [i de 20 de autobuze electrice, [ase sta]ii de
înc`rcare rapid` [i 20 de sta]ii de înc`rcare lent`. Câ[tig`toarea
licita]iei este Solaris Bus & Coach, din Polonia, iar autobuzele
livrate vor fi de tip Solaris Urbino Electric nE12. Valoarea
contractului este de peste 61,4 milioane de lei. Contractul pentru
furnizarea celor 20 de autobuze a fost semnat pe 15 aprilie 2021,
compania polonez` având la dispozi]ie 24 de luni pentru a le
livra. Cele 20 de autobuze electrice vor deservi rutele 28 (Triumf
- Podu Ro[ - Mircea cel B`trân - Dacia) [i 36 (Dacia - Gar` Copou - Breazu).
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Primii pa[i pentru l\rgirea l\rgirea [oselei Ia[iVaslui. Aceasta va avea patru benzi
Veste important` pentru [oferii din Ia[i. Consiliul Jude]ean
(CJ) Ia[i a demarat procedurile pentru l`rgirea la patru benzi
a DJ 248, proiect care va fi realizat la ie[irea din cartierul CUG
spre satul Horpaz, din localitatea Miroslava. Investi]ia a fost
luat` \n calcul \nc` de acum câteva s`pt`mâni [i a fost inclus`
\n masterplanul derulat de Direc]ia Jude]ean` de Administrare
a Drumurilor [i Podurilor (DJADP) Ia[i. |n plus, \n perioada
urm`toare vor fi derulate [i alte investi]ii \n modernizarea
infrastructurii rutiere din jude]ul Ia[i. Costel Alexe, pre[edintele
CJ Ia[i, a ar`tat [i \n ce const` proiectul [i cum ar urma s`
fie implementat` investi]ia \n modernizarea [oselei de la ie[irea
din municipiu. „Consiliul Jude]ean Ia[i a ob]inut certificatul de
urbanism pentru l`rgirea la patru benzi a DJ 248, între limita
municipiului Ia[i [i intersec]ia cu centura Ia[i. L`rgirea DJ 248
este una dintre priorit`]ile strategiei de modernizare a infrastructurii
de drumuri jude]ene, care a fost aprobat` de Consiliul Jude]ean
Ia[i în [edin]a din 23 iunie. M`sura va descongestiona traficul
la intrarea în ora[ prin zona CUG”, a men]ionat Costel Alexe,

pre[edintele Consiliului Jude]ean Ia[i.Proiectul a fost luat \n
calcul la finalul lunii mai. Zona de la ie[irea din municipiul Ia[i
spre Lunca Cet`]uii (comuna Ciurea), trecând [i prin Horpaz (
comuna Miroslava) este una din cele mai aglomerate. Mii de
[oferi stau zilnic zeci de minute în trafic pentru a putea intra
în municipiul Ia[i. În aceste condi]ii, autorit`]ile au ini]iat acest
proiect legat de l`rgirea [oselei. Odat` cu emiterea certificatului
de urbanism, CJ Ia[i poate trece [i la ini]ierea documenta]iei
pentru proiect. „Investi]iile totale în reabilitarea drumurilor
jude]ene anun]ate de CJ Ia[i se ridic` la 290 de milioane de
euro, din care 50 de milioane de euro reprezint` costurile pentru
realizarea centurii u[oare de ocolire a municipiul Ia[i”, a mai
spus Costel Alexe, [eful CJ Ia[i. Artera vizat` de CJ Ia[i face
parte din DJ 248 Ia[i-Vaslui. {oseaua Ia[i-Vaslui a fost reabilitat`
complet pe o distan]` de circa 37 de kilometri, \ns` a început
s` cedeze pe mai multe por]iuni. Continuarea pe BZI.ro
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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O investi]ie uria[\ apare `n cel mai sigur
cartier din Ia[i. Toate vilele bog\tanilor din
Copou vor fi protejate de ho]i 24 de ore din 24
Penitenciarul de Maxim` Siguran]` Ia[i va fi modernizat \n
perioada urm`toare. Recent, institu]ia de pe strada Doctor Vicol a
depus un proiect la Comisia Zonal` a Monumentelor, pentru elaborarea
studiului de fezabilitate [i ob]inerea autoriza]iei de construire legat`
de consolidarea, modernizarea [i extinderea Corpului A. Acest corp
din incinta pu[c`riei a fost \nchis \n 2018, din cauza degrad`rilor.
|n plus, dup` modernizarea Corpului A, Penitenciarul va trece la
construc]ia unui nou corp la standarde europene, corp de cl`dire
ce poate g`zdui pân` la 600 de persoane private de libertate.

Penitenciarul Ia[i va fi modernizat:
investi]ie \ntr-un pavilion cu 200 de locuri
Corpul A va fi redeschis pentru circa 200 de de]inu]i afla]i
\n regim semi-deschis. |n prezent, cl`direa a intrat \n conservare.
Cu toate acestea, \n imobilul respectiv mai sunt g`zdui]i de]inu]ii
infecta]i cu COVID-19. De asemenea, \n acel imobil mai func]ionau
un cabinet medical, capela penitenciarului, dar [i un club pentru
de]inu]i. Pavilionul dezafectat în 2018 are o suprafa]` a camerelor
de 1.184 de metri p`tra]i, cu 37 de camere de de]inere. Corpul
A a fost expertizat tehnic \nc` din 2008. Imobilul nu are subsol
tehnic [i nu este prev`zut cu toate utilit`]ile în camere. Cl`dirile
din incinta Penitenciarului au fost date \n folosin]` \n 1984. |n
prezent, \n pu[c`ria din Copou sunt circa 750 de de]inu]i.

Cândva, acolo erau [i 700 de persoane”, a precizat ieri Dorin
{carlii, liderul Sindicatului Iuris Ia[i.

Cartierul Copou a devenit
cel mai sigur din Ia[i

Investi]ie \n pavilionul dezafectat
din Penitenciarul Ia[i
Pentru consolidarea Corpului A va fi f`cut [i un studiu de
fezabilitate, conform oficialilor din cadrul institu]iei. „|n sistemul
penitenciar românesc erau camere pentru 20-40 de persoane.
Nemafiind 40 \ntr-o camer`, ci numai 10, cred c` se vor \mbun`t`]i
condi]iile de deten]ie. Pe condi]ii de deten]ie este loc [i de mai
bine. Pentru a le \mbun`t`]i, este nevoie de investi]ii. A[adar, e
nevoie de bani. Corpul A va fi ref`cut. Studiul de fezabilitate este
aproape finalizat. Urmeaz` s` fie ob]inute toate avizele pentru
consolidare. Acolo ar trebui s` fie muta]i circa 200 de de]inu]i.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa ”EUROBUSINESS LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei AYA SPORTS S.R.L., desemnat de Tribunalul Iaşi
Secţia a II-a Civilă-Faliment în dosarul nr. 1970/99/2009 (nr.format
vechi 96/2009), prin Sentinţa Comercială nr. 585/25.05.2010 ,în
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006, privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii,
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare, în ziua de
09.08.2021, ora 14:00, pentru valorificarea bunului imobil:
Denumirea activului:; Preț de pornire a licitației (EUR,fără
TVA)
Proprietate rezidențială, casă de locuit P+1E+M, situată în Sat
Răsboieni,
Com.Țibănești, Jud. Iași,compusă din:
13.276,80
Teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în
suprafață de 962,26 mp, nr. cad. 392,înscris în CF nr. 237 a
Com.Țibănești, Sat Răsboieni,T6,P1(380/1), Com. Țibănești, Jud.
Iași
1.075,04
Corp clădire C1,cu destinație casă de locuit, în stare de
degradare, cu regim de înălțime P+1E+M, nr. cad. 392-C1, înscris
în CF nr. 237 a Com. Țibănești, Sc=258,18 mp; Scd=516,36 mp; Su
parter=170,48 mp; Su etaj=172,84 mp; Su mansardă =66,78 mp și
Su totală=410,10 mp
12.201,76
Prețurile nu includ TVA.Urmează a fi făcută aplicabilitatea
dispozițiilor art.292, (alin. 2), lit.F,din Codul Fiscal, în măsura
aplicabilității.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activului ce
urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până la data de 08.08.2021, ora 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile
art.53, din Legea nr.85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.

Odat` cu penitenciarul din strada Doctor Vicol, zona adiacent`
a devenit [i una dintre cele mai sigure din municipiul Ia[i. Astfel,
infrac]iunile \n jurul str`zilor penitenciarului sunt foarte pu]ine.
„Cei care locuiesc \n zona penitenciarului trebuie s` stea lini[ti]i.
Ei sunt mai \n siguran]` decât \n alte zone ale Ia[ului. Este o
zon` foarte bine securizat`, nu se \ntâmpl` nimic. E o zon` mult
mai sigur` decât alte str`zi din Ia[i. Colegii mei sunt la post 24
de ore din 24. Astfel, nimeni nu intr` \n curtea omului [tiind ce
e \n zon`. Tot ceea ce s-a f`cut ca investi]ie acolo s-a f`cut prin
bani publici [i este greu s` fie mutat”, a mai spus Dorin {carlii.

Modalitatea de valorificare a activului este licitaţie publică, cu
strigare, competitivă, conform hotărârilor adoptate în Adunarea
Creditorilor din data de 17.06.2021. Pasul de licitaţie stabilit este
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, conform hotărârii Adunarii
Creditorilor din data de 17.06.2021. Înscrierea la licitaţie se face
cel târziu cu o zi lucrătoare, ora 17:00, înainte de data fixată pentru
începerea licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute
în Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 5% din preţul de pornire a licitaţiei,
sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei, nr.:
RO67BRDE240SV83383702400, deschis la BRD GSG S.A., suc. Iași.
În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în
caz contrar se va restitui licitantului.Dovada consemnării va fi
ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru
vânzarea la licitaţie publică.Vizitarea şi prezentarea activului se
poate face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu
acceptul lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite
accesul ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar
în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini.Vizualizarea
bunului imobil reprezintă o condiție obligatorie pentru participarea
la licitații. Detaliile privind documentaţia necesară în vederea
participării la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei,
precum şi descrierea bunului imobil supus procedurii de valorificare
sunt expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat
on-line, de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei,TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
nr.:RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, tel:
0733683701, 0733683702, mail vanzari@lrj.ro, anabella.padurariu@lrj.ro,
office.is@lrj.ro.

Scandal \n Consiliul Local
din cauza Penitenciarului Ia[i
Penitenciarul Ia[i urmeaz` s` fie [i modernizat. Astfel, institu]ia
vrea s` ridice un nou corp de cl`dire, corp care poate g`zdui
pân` la 600 de de]inu]i \n condi]ii moderne. Proiectul planului
urbanistic zonal a stârnit, \ns`, controverse \n cadrul Consiliului
Local (CL), planul fiind respins de ale[ii Ia[ului. Decizia s-a mutat
\n instan]`, unde magistra]ii au decis ca Penitenciarul s` revin`
cu planul urbanistic \n CL.
Proiectul va fi conturat \n jurul terenului de sport din incinta
pu[c`riei, cl`direa fiind \n forma literei „U” [i imobilul având [i
mai multe facilit`]i.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro

Muni]ie din Al Doilea
R\zboi Mondial a fost
descoperit\ `n Ia[i
Geni[tii Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` (ISU) Ia[i
au intervenit la finalul s`pt`mânii trecute \n mai multe zone din
jude] pentru a ridica [i asana muni]ie de r`zboi. Geni[tii ISU
au ajuns \n localit`]i precum Gol`ie[ti, Române[ti sau }ibana,
pentru a ridica proiectile provenite din perioada celui de-Al Doilea
R`zboi Mondial. Geni[tii ie[eni au intervenit \n localitatea Române[ti
din jude]ul Ia[i, pentru a ridica un proiectil provenit din perioada
conflagra]iei mondiale din urm` cu circa 8 decenii. Zona respectiv`
din jude]ul Ia[i a fost un adev`rat câmp de b`t`lie \n timpul
r`zboiului, iar urmele conflictului se mai v`d [i acum. Geni[tii
ISU au ajuns \n localitatea Române[ti pentru a ridica un proiectil
provenit din perioada celui de-Al Doilea R`zboi Mondial. „Echipa
pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de Pompieri Ia[i a
intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de aproximativ 50 de
metri p`tra]i de teren în localitatea Române[ti. |n urma interven]iei
a fost identificat` o bomb` de arunc`tor calibru 82 de milimetri,
care a fost ridicat`, transportat` [i depozitat` în vederea distrugerii
ulterioare”, au mai precizat reprezentan]ii ISU Ia[i. |n comuna
Române[ti, \n satul Avântu, au mai fost descoperite \n ultimii
ani proiectile din timpul r`zboiului. O parte a acestora au fost
descoperite \n dreptul tunelului de cale ferat` de pe ruta Ia[iDorohoi. |n afara interven]iei din comuna Române[ti, geni[tii
ISU Ia[i au ajuns [i \n localitatea Medeleni, din comuna Gol`ie[ti,
pentru a ridica [i alte elemente de muni]ie. „|n cursul zilei de
30 iulie 2021, echipa pirotehnic` din cadrul Deta[amentului 2 de
Pompieri Ia[i a intervenit pentru asanarea unei suprafe]e de
aproximativ 100 de metri p`tra]i de teren, în satul Medeleni,
comuna Gol`ie[ti. Continuarea pe BZI.ro.
Vlad ROTARU
vlad.rotaru@bzi.ro
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A explodat num\rul
cazurilor de infectare cu
COVID-19 `n jude]ul Ia[i!
Sec]iile ATI sunt pline,
iar medicii se a[teapt\
la ce este mai r\u `n
urm\toarea perioad\
Medicii ie[eni sunt \n alert` dup` ce num`rul cazurilor a
crescut, iar, \n Sec]ia de Anestezie [i Terapie Intensiv` (ATI)
destinat` pacien]ilor cu COVID-19 a Spitalului de Boli Infec]ioase,
sunt ocupate toate locurile. To]i pacien]ii infecta]i care vor
avea nevoie de \ngrijiri \n Terapie Intensiv` vor fi direc]iona]i
c`tre Sec]ia ATI COVID-19 a Spitalul Clinic de Urgen]` „Prof.dr.
Nicolae Oblu”, din Ia[i. „Din nefericire, num`rul pacien]ilor
este \n continu` cre[tere. Am opera]ionalizat \n total trei
pavilioane, \n vederea \ngrijirii pacien]ilor cu COVID-19. Terapia
Intensiv`, care deserve[te pacien]ii Sars-CoV-2 pozitivi, a ajuns
la capacitate maxim`! La Spitalul de Boli Infec]ioase nu mai
sunt locuri \n momentul de fa]`. |n acest caz, dac` vor mai
fi pacien]i care necesit` \ngrijire de Terapie Intensiv`, ei vor
fi direc]iona]i c`tre Spitalul Clinic de Urgen]` «Prof.dr. Nicolae
Oblu», din Ia[i”, a declarat dr. Florin Ro[u, managerul Spitalului
de Boli Infec]ioase „Sfânta Parascheva”, din Ia[i. La Spitalul
de Boli Infec]ioase au fost g`site primele cazuri de infectare
cu tulpina Delta, deoarece acesta este singurul centru de
excelen]` din Moldova pentru diagnosticarea, tratarea [i \ngrijirea
pacien]ilor cu patologie infecto-contagioas` [i secven]iere.

Jude]ul Ia[i, \n valul patru al pandemiei
Conducerea Direc]iei de S`n`tate Public` (DSP) Ia[i a
anun]at c` jude]ul a intrat oficial \n valul patru al pandemiei.
Num`rul cazurilor confirmate de COVID-19 a crescut considerabil
\n ultima lun`. Ieri erau ocupate peste 40 de paturi din spitalele
suport COVID-19 de pacien]ii infecta]i cu o form` u[oar` a
bolii [i nou` locuri \n Sec]ia ATI, cu persoane infectate care
se afl` \n stare grav`. Dintre cele nou` locuri, opt paturi erau
la Spitalul de Boli Infec]ioase [i un pat - la Spitalul Municipal
Pa[cani. De la debutul pandemiei [i pân` ieri, 2 august 2021,
pe teritoriul jude]ului Ia[i au fost confirmate 42.570 de cazuri
cu persoane infectate cu COVID-19. Reprezentan]ii DSP Ia[i
au precizat c`, \n ultimele ore, nu s-au g`sit tulpini Delta la
persoane confirmate pozitiv cu COVID-19 [i c` nu a fost
\nregistrat vreun deces. Num`rul total de decese din jude]ul
Ia[i, de la debutul pandemiei [i pân` ieri, este de 923.

Tulpina Delta a f`cut prima victim` la Ia[i

4

Dram\ cumplit\ `n Ia[i!
O fat\ de 9 ani a fost salvat\
`n ultima clip\ dup\ ce s-a
`necat `n piscina din curtea
casei. Copila se zbate `ntre
via]\ [i moarte

O fat` de 9 ani din satul ie[ean Horpaz,
comuna Miroslava, s-a \necat \n piscina din
curtea casei sâmb`t`, 31 iulie 2021. |ntr-un
moment de neaten]ie, copilul s-a aventurat
\n piscin` [i nu a mai ie[it la suprafa]`.
P`rin]ii au fost cei care au g`sit-o pe cea
mic` [i au sunat la 112. O echip` de medici
a ajuns la fa]a locului [i i-au acordat primul
ajutor. Din fericire, fata a fost stabilizat` [i
transportat` la spital. |n acest moment, starea
de s`n`tate a micu]ei este critic`, iar medicii
sunt rezerva]i \n ceea ce prive[te [ansele
ei de supravie]uire. „Sâmb`t`, \n jurul orei
22:00, \n sec]ia de primiri urgen]e a Spitalului
pentru Copii «Sfânta Maria» a ajuns un copil
\n vârst` de 9 ani, \n stare foarte grav`.
Este vorba despre o fat` care a fost g`sit`
de medici \n stop cardio-respirator dup` ce
s-a \necat \n piscin`. |n prezent, copilul
este internat \n stare foarte grav` \n sec]ia
ATI a spitalului. Diagnosticul este politraumatism
prin \nec”, a declarat dr. Lavinia Ionescu,
purt`tor de cuvânt al Spitalului pentru Copii
„Sfânta Maria” din Ia[i.

Acesta a fost cel mai
grav caz al medicilor
ie[eni din weekend
Medicii ie[eni din sec]iile de primiri
urgen]e s-au confruntat cu diverse cazuri
\n weekendul 30 iulie 2021 - 1 august 2021,
dar cel mai grav caz a fost cel \n care un
copil de 9 ani s-a \necat \n piscina din
curtea casei. Acesta a fost g`sit \n stare

foarte grav` [i a fost salvat \n ultimul
moment. „|n acest weekend am avut foarte
multe cazuri provocate de canicul`, dar cea
mai grav` urgen]` a fost interven]ia la un
copil de 9 ani, \necat \n piscina casei.
Pacientul a fost g`sit \n stop cardio-respirator.
Copilul a fost resuscitat vreme \ndelungat`
de echipajul de Terapie Intensiv` Mobil`,
care a ajuns la fa]a locului [i s-a ob]inut
activitate cardiac`. Acesta a fost transferat
la Spitalul de pediatrie «Sfânta Maria», cu
prognostic foarte rezervat”, a precizat prof.
dr. Diana Cimpoe[u, medic [ef UPU-SMURD
Ia[i. „Apelul a fost primit pe data de 31
iulie 2021, la ora 21:13. La fa]a locului sa deplasat un echipaj de Terapie Intensiv`
Mobil`, care a preluat pacientul”, a spus
Ionu] Ro[u, purt`tor de cuvânt ISU Ia[i.

Un b`iat de 16 ani
s-a \necat \n lacul
din apropierea casei
Amintim c` \n urm` cu mai bine de o
lun`, o alt` familie din jude]ul Ia[i a trecut

Mar]i, 20 iulie 2021, a fost declarat primul deces al unui
pacient infectat cu tulpina Delta. Victima a fost o femeie de 90
de ani internat` la Spitalul de Boli Infec]ioase din Ia[i. Ea a fost
internat` pe 6 iulie 2021 [i s-a num`rat printre primele persoane
infectate din jude]. La internare, acesteia i-au fost recoltate [i
probe pentru test, ele ajungând la Bucure[ti pe 8 iulie 2021,
dou` zile mai târziu. B`trâna a murit pe 12 iulie 2021, iar
rezultatele testelor, care au confirmat c` este infectat` cu noua
tulpin`, au ajuns pe 20 iulie 2021. Medicii au ridicat suspiciunea
de infectare deoarece fiul ei se \ntorsese din str`in`tate [i prezenta
simptome de infectare. Rezultatul acestuia a fost negativ.
Andreea PåDURESCU

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

prin aceea[i situa]ie, dup` ce fiul lor de
doar 16 ani s-a \necat \n lacul din apropierea
casei. Pe data de 28 iunie 2021, un adolescent
a fost g`sit înecat în Lacul Cicadaia. Dorel
Stafie avea 16 ani [i a plecat cu un prieten
s` înoate în lacul de lâng` cas`. Pe Dorel
îl mai a[teptau acas` [ase fra]i. La câteva
minute dup` ce s-a avântat în ap`, ne[tiind
s` înoate, adolescentul nu a mai putut s`
ias` la suprafa]`. Când prietenul lui a v`zut
c` acesta nu mai iese de sub ap`, a alergat
c`tre sat, s` cear` ajutor. Mai mul]i localnici
au ajuns la fa]a locului pentru a-l c`uta pe
Dorel pân` s` ajung` pompierii. Martorii
au sunat la num`rul unic de urgen]` 112,
iar la fa]a locului au ajuns pompierii care
au \nceput c`ut`rile. Dup` aproximativ 3
ore, a fost g`sit trupul b`iatului. Medicii
au \nceput manevrele de resucitare, \ns`
totul a fost \n zadar. Comuna Belce[ti este
înconjurat` de ape [i, în zon`, accidentele
de acest fel sunt des întâlnite, mai ales în
perioada verii.
Andreea PåDURESCU
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Rezultate finale Titularizare 2021,
Ia[i. S\pt\mâna aceasta `ncepe b\t\lia
de repartizare pentru a prinde un post

Atât la sediul Inspectoratului {colar
Jude]ean Ia[i, cât [i pe site-ul
Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii,
ast`zi, 3 august 2021, vor fi publicate
rezultatele finale la examenul de
Titularizare 2021. Urmeaz` (la Colegiul
Na]ional de Art` „Octav B`ncil`”)
repartizarea candida]ilor pe posturile
didactice de predare vacante publicate
pentru angajare pe perioad`
nedeterminat`, în ordinea descresc`toare
a notelor ob]inute la proba scris`, care se
realizeaz` în [edin]e publice sau on-line,
organizate de c`tre Inspectoratul {colar
Jude]ean Ia[i, în intervalul 4 - 5 august

Atât la sediul Inspectoratului {colar Jude]ean (ISJ) Ia[i, cât
[i pe site-ul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii (MEC), ast`zi, 3
august 2021, vor fi publicate rezultatele finale la examenul de
Titularizare 2021. Urmeaz` (la Colegiul Na]ional de Art` „Octav
B`ncil`”) repartizarea candida]ilor pe posturile didactice de predare
vacante publicate pentru angajare pe perioad` nedeterminat`, în
ordinea descresc`toare a notelor ob]inute la proba scris`, care
se realizeaz` în [edin]e publice sau on-line, organizate de c`tre
Inspectoratul {colar Jude]ean Ia[i, în intervalul 4 - 5 august.
Pentru angajarea pe perioad` nedeterminat` (titularizare), candida]ii
trebuie s` ob]in` la proba scris` minimum nota 7 ([apte), iar
pentru angajarea pe perioad` determinat` (suplinire), minimum
nota 5 (cinci). Proba practic` [i inspec]ia la clas` au fost eliminate
pentru anul în curs prin Ordonan]a de Urgen]` a Guvernului
(OUG) nr. 70/2020, aprobat` prin Legea nr. 179/2020, cu modific`rile
[i complet`rile ulterioare.

Unde este cea mai mare concuren]`
Cea mai mare concuren]` este pentru un post de: \nv`]`tor,
educator, profesor de Educa]ie Fizic` [i Sport, Limba [i literatura
român`, respectiv Limba englez`. De precizat c`, doar aproximativ
160 de posturi sunt de titular \n jude]ul Ia[i. {i dintre acestea,
cele mai multe sunt \n mediul rural. În cadrul [edin]elor de
repartizare, op]iunea fiec`rui candidat se exprim` în scris, conform
cererii-tip [i se consemneaz` în procesul-verbal al [edin]ei, cu

ANGAJEAZĂ
CONTABIL cu/fără experiență:
Candidatul ideal:
Absolvent al unei instituții de învățământ superior de profil
Cunoștințe PC de bază: Outlook, Microsoft Office (Word,
Excel)
Seriozitate, disciplină, lucru în echipă.
Persoană dinamică, atentă, organizată și responsabilă,
dornică de a învăța
Experiența nu este necesară, se asigură instruire la locul
de muncă
Descrierea jobului:
Inregistrare documente în programul de contabilitate
Diverse verificări și raportări
Beneficii:
Mediu de lucru stabil; Echipă tânără și dinamică;
Pachet salarial motivant
Relații la telefon: 0744 275 627

certificare prin semn`tura solicitantului sau împuternicitului, acesta
din urm` prezentând procura notarial` în original. În data de 4
august 2021 se repartizeaz`, \n principal, cadrele didactice angajate
cu contract individual de munc` pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care au ob]inut minimum 7 ([apte) la concursul
na]ional, sesiunea 2021, pe posturile didactice/catedrele pe care
sunt angajate, dac` au la dosar adresa emis` de unit`]ile de
înv`]`mânt prin care se confirm` c` posturile didactice/catedrele
respective au o viabilitate estimat` de cel pu]in 4 (patru) ani
[colari [i pot fi ocupate pe perioad` nedeterminat`.

Rezultate slabe la examenul de Titularizare
2021! B`t`lie strâns` pentru a ob]ine un
post didactic bun \n municipiul Ia[i
Pe 27 iulie 2021, dup` ce MEC a publicat rezultatele (\nainte
de contesta]ii) la examenul de Titularizare 2021, la nivelul jude]ului
Ia[i, procentul notelor peste 7 ([apte) ob]inute de candida]ii care
au sus]inut proba scris` este de 46.5 la sut`, peste media pe

ANGAJEAZĂ
Pentru lucru în ŢARĂ și STRĂINĂTATE
INGINERI cu/fără experiență:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI
INFORMATICĂ APLICATĂ
MUNCITORI CALIFICAȚI:
INSTALATORI, ELECTRICIENI, SUDORI, LACĂTUŞI,
ZIDARI, FINISORI, DULGHERI, TÂMPLARI, FIERARI BETONIȘTI
MUNCITORI NECALIFICAȚI cu/fără experiență (8/10 clase;
cu/fără diplomă de bacalaureat) cu posibilitatea calificării
în meseriile specifice domeniului construcții și instalații.
Relații la telefon: 0744 275 627
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]ar`, care este 44.47 la sut`, iar procentul notelor între 5 [i 7
este de 34.84 la sut`. Astfel, rata de promovabilitate a fost de
de 81.34 la sut`. Pe de alt` parte, din promo]ia curent`, 44 la
sut` dintre candida]i au ob]inut note peste 7 ([apte), peste media
pe ]ar`, care este de 40.63 la sut`. Astfel, opt candida]i au ob]inut
nota 10, jude]ul Ia[i plasându-se în acest clasament pe pozi]ia a
patra pe ]ar`. 678 de candida]i au ob]inut note între 7 [i 9.99,
iar 514 candida]i au note între 5 [i 6.99. La proba scris` din
cadrul concursului na]ional pentru ocuparea posturilor didactice
din înv`]`mântul preuniversitar s-au prezentat 1.548 de candida]i
din totalul de 1.938 de candida]i înscri[i.În centrele de evaluare
au fost notate 1.475 de lucr`ri, întrucât: 72 de candida]i s-au
retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate
cu prevederile Metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost
anulat` din motive legate de nerespectarea Metodologiei.

Rezultatele finale se afi[eaz` în
data de 3 august la sediul ISJ [i
pe site-ul Ministerului Educa]iei
Contesta]iile au putut fi transmise [i prin e-mail, dup` afi[area
rezultatelor, pân` în data de 28 iulie (ast`zi), ora 12:00. Rezultatele
finale se afi[eaz` în data de 3 august la sediul ISJ [i pe site-ul
Ministerului Educa]iei. Pentru angajarea pe perioad` nedeterminat`
(titularizare), candida]ii trebuie s` ob]in` la proba scris` minimum
nota 7 ([apte), iar pentru angajarea pe perioad` determinat`
(suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practic` [i inspec]ia
la clas` au fost eliminate pentru anul în curs prin Ordonan]a de
Urgen]` a Guvernului (OUG) nr. 70/2020, aprobat` prin Legea
nr. 179/2020, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Repartizarea
candida]ilor pe posturile didactice de predare vacante publicate
pentru angajare pe perioad` nedeterminat`, în ordinea descresc`toare
a notelor ob]inute la proba scris`, se realizeaz` în [edin]e publice
sau on-line, organizate de c`tre ISJ.
Valentin HU}ANU
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Clasament surprinz\tor privind locurile `n
care se m\nânc\ bine! Ia[ul este pe locul
62 `n topul ora[elor europene `n func]ie
de cele mai bune restaurante!
Ia[ul a fost inclus \ntr-un clasament al
ora[elor europene \n care se m`nânc`
bine. Topul a fost realizat de o companie
de asigur`ri din Marea Britanie care
include 92 de ora[e din Europa, Ia[ul fiind
pe locul 62. Potrivit speciali[tilor, turi[tii
care vin \n Ia[i vor s` se bucure de
mâncare tradi]ional` [i vegetarian`
Ia[ul este pe locul 62 \n topul ora[elor europene \n func]ie
de cele mai c`utate restaurante. Datele apar \ntr-o ierarhie extrem
de interesant` privind locurile \n care se m`nânc` bine. Astfel,
Ia[ul este unul dintre cele 92 de ora[e europene incluse \n acest
clasament. Topul a fost realizat de o companie de asigur`ri din
Marea Britanie, CIA Landlords. Ierarhia a fost f`cut` în func]ie
de calitatea, diversitatea [i accesibilitatea ofertei gastronomice.
Astfel, au fost luate \n calcul num`rul restaurantelor pe cap de
locuitor, pre]ul mediu al unui meniu, dar [i propor]ia restaurantelor
vegane. O not` de la 1 la 10 a fost atribuit` pentru fiecare criteriu.
Din România, Ia[ul este pe locul 62 \n acest clasament, Constan]a
- pe locul 65, Bucure[ti - pe locul 41, Cluj-Napoca - pe locul 21,
Timi[oara - pe 18, iar Gala]i - pe locul 6. Pe primul loc \n
clasamentul ora[elor europene, \n func]ie de oferta gastronomic`,
se afl` Lisabona (Portugalia), cu cele mai multe restaurante pe
cap de locuitor [i o ofert` abordabil` la un meniu de 14 euro,
în medie, per persoan`.

Cum a ajuns Ia[ul \n topul
gastronomic al Europei
Englezii care au realizat topul au luat \n calcul faptul c`
municipiul Ia[i are 0,6 restaurante la mia de locuitori. Astfel, \n
ora[ul \n care tr`iesc 378.954 de locuitori, exist` 240 de restaurante.
Reprezentan]ii companiei de asigur`ri CIA Landlords au precizat
c` Ia[ul a ob]inut un punctaj de 1,4 \n ceea ce prive[te num`rul
de restaurante, raportat la num`rul de locuitori. De asemenea,
ace[tia au constatat c`, \n ora[, exist` 16 restaurante cu specific
vegan, cu un procent de 6,7 din totalul unit`]ilor. Acest criteriu

SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i
str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul
financiar-contabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza
economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de
afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; *
Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de
administrare [i arbitraje - lichid`ri societ`]i; * Auditare
societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economicofinanciar`, drept comercial parte economic`; *
Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; *
Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane; *
Management, contabilitate [i informatic` de gestiune.
Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346.

Expert contabil cu bogat` experien]a în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i verific eviden]a
contabil` la SC, ONG, PFA.
Ofer consultan]` în probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror controale.
Pre]uri rezonabile. www.contaexpertis.ro, email:

este unul extrem de important \n alc`tuirea ierarhiei amintite,
cânt`rind greu \n ochii celor care au f`cut clasamentul. De altfel,
nota pentru oferta pentru care pot opta veganii, \n Ia[i, este de
3,5.
Pe de alt` parte, scorul general ob]inut de ora[ul Ia[i este
de 4,8. La acordarea acestui scor, cei de la firma britanic` au
luat \n calcul [i pre]urile unor meniuri. Potrivit acestora, pre]ul
unui meniu \ntr-un restaurant ieftin este de 5,08 euro (25 de lei),
iar, \ntr-un restaurant mai scump, este de 11,68 de euro (57 de
lei). Astfel, pre]ul mediu al unui meniu, \n restaurantele din Ia[i,
a fost calculat la 8,38 euro (41 de lei).

Anca Zota: „Turi[tii \ntreab` unde
se m`nânc` bine, unde sunt restaurante
cu specific tradi]ional [i vegane”
Ia[ul este \n continuare un ora[ c`utat atât de turi[tii români,
cât [i de cei str`ini, potrivit speciali[tilor din domeniu. Ace[tia
sus]in c` turi[tii \ntreab` mai ales de mâncarea tradi]ional`, iar,
\n ultimii ani, a crescut procentul celor care caut` restaurante cu
mâncare vegan`. „|ntreab` unde se m`nânc` bine, unde sunt
restaurante cu specific tradi]ional [i vegane. Cam 60-70 la sut`
dintre turi[ti vor, \n general, restaurante cu specific tradi]ional,
indiferent de na]ionalitate. Cam 10-20 la sut` sunt interesa]i de
mâncarea vegetarian`.
Pe turi[ti \i intereseaz` unde pot ie[i cu prietenii \ntr-o sear`,
s` m`nânce bine al`turi de localnici, s` se simt` bine. Noi avem
o list` cu restaurantele din Ia[i \n care se m`nânc` tradi]ional,
unde este ceva mai deosebit, precum fine-dining, restaurantele
cu vedere la ora[, cele vegane. Le oferim turi[tilor minimum 23 op]iuni”, sus]ine Anca Zota, coordonator al Centrului de Informare
Turistic` Ia[i. Pe de alt` parte, recent, Ia[ul a mai fost inclus
\ntr-un documentar difuzat pe platforma Netflix, Flavours of
Romania, realizat de celebrul jurnalist britanic Charlie Ottley.

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa EuroBusiness LRJ S.P.R.L. cu sediul social în Mun.
Iaşi, Str. Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii debitoare LAR CHEMICAL S.R.L.,desemnat prin
Hotărârea nr. 1134/06.07.2017, pronunţată de Tribunalul Iași,
secţia a II – a CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 4656/99/2016 (nr.
format vechi: 330/2016), în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, coroborat cu prevederile Codului de Procedură Civilă,
în măsura compatibilităţii, organizează în data de 09.08.2021,
ora 15:00, licitaţie publică competitivă, cu strigare, pentru
valorificarea următorului activ mobil:
Bun mobil; PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR, fără TVA)
Autouturism Mercedes S500, nefuncțional, suspensie hidraulică
defectă, perne aer defecte, caroserie portbagaj spartă cu obiect
metalic, baterie consumată, nefiind pornită de cca 2 ani
3.264,00
Prețul nu include TVA.
În cazul în care la data fixată pentru şedinţa de licitaţie din
data de 09.08.2021, nu se va reuși valorificarea activului mobil,se
vor organiza noi şedinţe de licitaţie, în aceleaşi condiţii în data
de 16.08.2021, respectiv 23.08.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului
judiciar. Persoanele care pretind vreun drept asupra activului
ce urmează a fi scos la vânzare, au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 08.08.2021,
15.08.2021, respectiv 22.08.2021, ora 12:00, la sediul lichidatorului
judiciar.Documentația de participare la licitație, respectiv garanția
de participare la licitație vor fi depuse cu cel mult 1 (una) zi
lucrătoare, ora 17:00, înainte de data ședințelor de licitație.În
conformitate cu prevederile art. 91, alin. 1, din Legea nr. 85/2014,
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator,
în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de
retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.Modalitatea de

Florin B`rh`lescu, ghid turistic: „Ia[ul
nu are o strategie de turism”
Speciali[tii sus]in c` Ia[ul nu are o strategie de turism, iar, de
aceea, este necesar` crearea uneia cât mai repede. Mai mult, o strategie
de turism din punct de vedere gastronomic ar trebui realizat` \n Ia[i.
„Putem face o strategie, dar problema este c` trebuie s` o sus]inem
local, regional. Ia[ul \nc` nu are o strategie de turism. De exemplu,
dac` nu a[ cunoa[te Ia[ul ca ghid, nu a[ [ti unde s` parchez! Spune]imi: unde parchez autocarul, dac` merg la Bojdeuca lui Creang`?! |n
cazul \n care vrem s` facem la Ia[i o strategie pentru gastronomie,
trebuie [i una pentru turism. Noi, \n Ia[i, avem destul de pu]ine
restaurante. Meniul este mai mult european, mai mult interna]ional,
\n restaurantele din Ia[i. Cred c` avem maximum 5 restaurante care
au specific local, preparate din gastronomia local`. Exist` restaurante
vegan, libanez, vegetarian... Dar, dac` am un grup de 200 de turi[ti,
nu am un restaurant \n care s`-i bag pe to]i!”, sus]ine Florin B`rh`lescu,
ghid turistic, fondator Ia[i City Tour. Pe de alt` parte, printre obiectivele
turistice care pot fi vizitate \n Ia[i, potrivit speciali[tilor \n turism, sunt
Bojdeuca lui Creang` sau Catedrala Mitropolitan`.
Raluca COSTIN

valorificare a activului este licitaţie publică, cu strigare, competitivă,
conform Regulamentului de valorificare aprobat în cadrul Adunărilor
Creditorilor din data de 19.05.2021.Pasul de licitaţie stabilit este
de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, Regulamentului de
valorificare aprobat în cadrul Adunărilor Creditorilor din data de
19.05.2021.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de
10% din preţul de pornire a licitației, sumă ce va fi depusă în
contul de lichidare al debitoarei nr: RO69BUCU1032235342793RON,
deschis la Alpha Bank, suc. Iași. Garanţia de participare va fi
depusă în lei la cursul BNR din data plăţii. În cazul câştigării
licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se va
restitui licitantului. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de
cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie
publică.Vizitarea şi prezentarea activului se va programa în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data programării
vizitei, cu acceptul lichidatorului judiciar, la locul în care acesta
se află. Lichidatorul judiciar va permite accesul ofertanţilor
care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în prezenţa unui
reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă prealabilă însoţită
de o programare în acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor
furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care
au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea activului mobil
este o condiție obligatorie pentru participarea la licitații.
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării
la licitaţia publică şi modul de organizare a licitaţiei, precum şi
descrierea activului mobil supus procedurii de valorificare sunt
expuse în Caietul de Sarcini care include Regulamentul de vânzare
şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la on
- line de la lichidatorul judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia
achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie obligatorie
privind participarea la licitaţie. Preţul caietului de sarcini este
de 595,00 lei, TVA inclus, plătibili în contul lichidatorului judiciar
nr.: RO93BUCU1031215949892RON, deschis la Alpha Bank
Iaşi.Informaţii suplimentare se pot obţine pe www.lrj.ro, la tel.:
0733.683.702, 0799.930.007, mail: vanzari@lrj.ro, office.is@lrj.ro,
dragos.cruceanu@lrj.ro.v
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Situa]ie f\r\ precedent!
Cele mai cunoscute m\rci de
`nghe]at\ au fost retrase de
urgen]\! ~n toate magazinele
din Ia[i a ap\rut un anun]
alarmant: con]ine un aditiv
cancerigen
Situa]ie f`r` precedent. Din zeci de
magazine din Ia[i [i nu numai au fost
retrase de urgen]` mai multe sortimente
de \nghe]at` produse de firme celebre.
Practic, dup` ce a ap`rut zvonul c` \n
acele \nghe]ate se g`se[te o substan]`
care ar putea fi extrem de periculoas`
pentru consumatori, inspectorii de la
DSVSA au mers \n control [i s-au asigurat
c` produsele sunt retrase de pe pia]`
Situa]ie f`r` precedent, la Ia[i. O alert` lansat` de produc`torii
de \nghe]at` cunoscu]i la nivel mondial a f`cut ca \n magazinele
din Ia[i s` apar` afi[e prin care consumatorii sunt aten]iona]i \n
leg`tur` cu anumite produse. Practic, \n urma unor analize, s-a
stabilit c` \n anumite tipuri de \nghe]at` se afl` o substan]`
periculoas`, care ar putea produce cancer. Din acest motiv s-a
decis retragerea de pe pia]` a unor tipuri de \nghe]at` produse
de Milka, KitKat [i alte m`rci.
„Alerta a fost pe dep`[irea de concentra]ie de oxid de etilen`,
un aditiv. Alerta a fost dat` pentru mai multe tipuri de înghe]at`
produse de diferite firme. Aceasta a fost lansat` de produc`torii
din Fran]a în special. Noi, ca DSVSA, am primit o list` de
distribu]ie unde au fost livrate, în special supermarketuri,
hipermarketuri, benzin`rii etc. Conform procedurilor, agen]ii
economici au retras voluntar respectivele sortimente [i loturi
incriminate. DSVSA Ia[i, prin inspectori, a verificat conformitatea
retragerilor [i direc]ionarea c`tre neutralizare acolo unde a fost
cazul.
Au fost puse afi[e la casele de marcat pentru a aten]iona
cump`r`torii în cazul în care au achizi]ionat produse incriminate
s` le returneze”, a precizat Bogdan Novenschi, specialist în cadrul
DSVSA Ia[i.

Medicii din Ia[i spun c` substan]a
reg`sit` \n \nghe]at` poate fi periculoas`
Medicii speciali[ti din Ia[i trag [i ei un semnal de alarm`.
„Trebuie probat mai \ntâi faptul c` aceast` \nghe]at` provoac`
cancer, iar dac` este a[a, este oribil. {i eu mi-am pus problema
aceasta pentru c` am v`zut ce se speculeaz`, dar este foarte greu
s` probezi acest lucru. Pân` la \nghe]at`, gazele de e[apament
sunt cele mai puternice cancerigene, cele din \nghe]at` sau tot
ce este alimentar, doar prin consum cronic [i \n catit`]i mari,
devin un pericol. S` ajungi s` faci cancer dac` m`nânci o \nghe]at`,
este pu]in probabil, pentru c` sunt cantit`]i infime. Orice se pune
\ntr-un pache]el de \nghe]at` sau \n orice poate fi mâncat, numai
când ajungi la o anumit` doz`, adic` s` m`nânci constant, zeci
de ani la rând, atunci po]i spune cu adev`rat c` este un pericol”,
a declarat {otropa Mihaela, medic în cadrul Clincii de Diabet [i
Boli de Nutri]ie, Spitalul „Sf. Spiridon”, Ia[i. Cert este c`, acum,
\n magazinele din Ia[i se g`sesc \nghe]ate produse de firmele
mai sus men]ionate, \ns` acestea fac parte din alte loturi [i nu
sunt periculoase. Este posibil \ns` ca \n diferite magazine din
jude] s` fi ajuns \nghe]at` periculoas` pentru consum [i s` mai
existe la vânzare. Este important ca to]i cump`r`torii s` verifice
dac` ceea ce cump`r` face parte din loturile care con]in o cantitate
mare de oxid de etilen`.
Drago[ SAVIN

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa „EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul în Iaşi, Str.
Zorilor, nr. 11, Jud. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei: AMUR GRUP S.A., astfel desemnat prin Sentinţa Civilă
nr.1475/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a–II–a
Civilă-Faliment, în dosarul nr.11369/99/2012(format vechi:841/2012),
în conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, privind procedura
insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat
cu prevederile Codului Procedură Civilă, organizează licitaţie
publică competitivă, cu strigare, în ziua de 16.08.2021, ora 15:00,
pentru valorificarea următoarelor active mobile:
Denumirea activului: Preț de pornire a licitației (EUR, fără
TVA)
Linie PVC Elumatec
1.681,20
Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 208 CDI 937,50
Autoturism Fiat Ulysse
189,75
Autoutilitară Renault Kangoo 1.5 DCI
398,25
Autoturism OPEL ASTRA
150,00
Prețurile nu conțin TVA. În cazul în care la licitaţia din data
de 16.08.2021, nu se va reuşi valorificarea activelor mobile,
aparţinând debitoarei, se va proceda la organizarea de noi
licitaţii, în aceleaşi condiţii în data de 30.08.2021, 13.09.2021,
respectiv 27.09.2021, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează
a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să
facă dovada acestui fapt până cel târziu la data de 15.08.2021,
29.08.2021, 12.09.2021, respectiv 26.09.2021, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar. În conformitate cu prevederile art. 53,
din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite
libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale mobiliare
sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.
Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică,
competitivă, cu strigare, în conform hotărârilor adoptate de
Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 26.01.2021. Pasul
de licitaţie stabilit este de 5% din preţul de pornire al licitaţiei,
conform Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea
Creditorilor în şedinţa din data de 26.01.2021. Înscrierea la licitaţie
se face cel târziu cu o zi înainte de data fixată pentru începerea
licitaţiei prin depunerea tuturor documentelor prevăzute în
Regulamentul de organizare al licitaţiei.Garanţia de participare
la licitaţie este în valoare de 10% din preţul de pornire a licitatiei,
pentru fiecare activ în parte, sumă ce va fi depusă în contul de
lichidare al debitoarei nr.: RO77BRDE240SV28493142400, deschis
la BRD-GSG S.A. În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie
avans, iar în caz contrar se va restitui licitantului. Dovada
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. Vizitarea şi prezentarea
activelor se poate face doar în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul
lichidatorului judiciar. Lichidatorul judiciar va permite accesul
ofertanţilor care vor achiziţiona caietul de sarcini, doar în
prezenţa unui reprezentant al acestora şi la solicitarea scrisă
prealabilă însoţită de o programare în acest sens. Reprezentanţii
lichidatorului vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile
către cei care au achiziţionat caietul de sarcini. Vizualizarea
bunurilor mobile reprezintă o condiție obligatorie pentru
participarea la licitații.Detaliile privind documentaţia necesară
în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare
a licitaţiei, precum şi descrierea activelor mobile supuse
procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini care
include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi
care poate fi achiziţionat on - line de la lichidatorul judiciar.
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini,
aceasta fiind condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie.
Preţul caietului de sarcini este de 397,50 lei, TVA inclus, plătibili
în contul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ S.P.R.L., nr.
RO93 BUCU 1031 2159 4989 2RON, deschis la Alpha Bank Iaşi.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe www.lrj.ro, la tel:
0733/683.702, 0724.332.099, mail: vanzari@lrj.ro,
mirela.insuratelu@lrj.ro, office.is@lrj.ro.

SERVICII MEDICALE
BIO-PAN
CENTRU MEDICAL
Str. V. Alecsandri, Nr. 9
Programari la telefoanele:
0232.210.728; 0745.643.908;
0726.655.750
* UROLOGIE- SEXOLOGIE:

dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor in stiinte medicale)
* PSIHOLOGIE: Florescu DanielaPsiholog- Psihoterapeut
* PSIHIATRIE- dr. Lungu Simion
Contract cu CAS
Se acorda consulatii si la domiciliu.

CABINET INDIVIDUAL
DE LIBERA PRACTICA
„PSIHOLOGIE CLINICA“ - CAUIA
FLORENTINA
COPII- ADULTI - SERVICII
PSIHOLOGICE POST CRIZA COVID
SUPPORT DE REINTEGRARE

SOCIO-FAMILIARA SI SCOLARA.
Telefon: 0732.806.569

INGRIJIRI MEDICALE
LA DOMICILIU:
• Kinetoterapie
• Perfuzii
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• sonda urinara
• sonda nasogastrica
• pansamente
• tratamentul durerii.
• Policlinica CFR;
Telefon: 0753.313.034;
0758.063.500
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Un ı[mecher de carton‰ a furat un
Touareg dup\ ce s-a `mb\tat pulbere [i
a fugit cu Poli]ia pe urme. Când a fost
prins, a intrat cu capul `n ıbosche]i‰
Un b`rbat din Ia[i a furat un
VW Touareg [i a fugit cu Poli]ia
pe urme. Când a fost \ncol]it,
b`rbatul a s`rit din ma[in` [i
s-a ascuns \ntr-un gard viu.
Oamenii legii l-au testat cu
aparatul alcooltest, iar
rezultatul a fost pozitiv. Pe
numele s`u a fost deschis un
dosar penal [i a fost re]inut
pentru 24 de ore
Scene demne de „Cascadorii râsului”, la Ia[i!
Un b`rbat a furat un VW Touareg [i a gonit cu
Poli]ia pe urme. Când poli]i[tii au fost la un pas
de a-l prinde, individul a fugit [i s-a ascuns cu
capul \ntr-un gard viu, crezând astfel c` nu va
fi observat. „În diminea]a zilei de 1 august 2021,
agen]ii din cadrul Sec]iei V de Poli]ie au efectuat
un semnal regulamentar de oprire a unui autoturism.
Conduc`torul auto nu a oprit la semnalele poli]i[tilor,
fapt pentru care s-a procedat la urm`rirea acestuia.
Dup` o scurt` urm`rire, [oferul a oprit [i a
coborât din vehicul, încercând s` se ascund` de

poli]i[ti în gardul viu din fa]a unui bloc. Acesta
a fost prins [i identificat în persoana unui b`rbat
de 35 de ani. În urma verific`rilor efectuate, sa constatat faptul c` b`rbatul are permisul de
conducere anulat”, au precizat reprezentan]ii
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Alcoolemie uria[`, descoperit`
de oamenii legii la ie[ean
B`rbatul pe nume Ionu] V. mirosea puternic
a alcool, motiv pentru care a fost testat cu aparatul
alcooltest. „|ntrucât emana halen` alcoolic`, acesta
a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o
valoare de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta a fost dus la spital, unde i-au fost prelevate
mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii
alcoolemiei. Pe baza probatoriului administrat în
cauz`, pe 1 august 2021, b`rbatul cercetat pentru
conducerea unui vehicul sub influen]a alcoolului
sau a altor substan]e [i f`r` permis a fost re]inut
de poli]i[ti pentru 24 de ore, fiind dus în arest.
Acesta va fi prezentat, cu propuneri legale,
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Ia[i. Cercet`rile
continu`”, au mai precizat reprezentan]ii Inspectoratului
de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i.

Un alt b`rbat a fost
urm`rit dup` ce nu a oprit
la semnalele poli]i[tilor
|n urm` cu câteva zile, un b`rbat a fost
urm`rit de poli]i[ti dup` ce a urcat beat la volan
[i a ap`sat pedala de accelera]ie la fund. Poli]i[tii
din cadrul Biroului Rutier Ia[i au prins un b`rbat
de 38 de ani, în timp ce conducea un autoturism
pe DJ 248, în localitatea Lunca Cet`]uii, cu viteza
de 120 km/h control radar, sectorul de drum
fiind limitat la 50 km/h. {oferul nu a oprit la
semnalele poli]i[tilor, îns`, în urma unei scurte
urm`riri, acesta a fost oprit de poli]i[ti. Dup`

verific`rile efectuate, s-a constatat faptul c` acesta
are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe
drumurile publice. De asemenea, întrucât mirosea
a alcool, el a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate
medical`, unde i-au fost prelevate mostre biologice
de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauz` a fost întocmit un dosar penal sub aspectul
s`vâr[irii infrac]iunilor de conducerea unui vehicul
sub influen]a alcoolului sau a altor substan]e [i
conducerea unui vehicul f`r` permis de conducere,
iar cercet`rile continu`.
Drago[ SAVIN

Un medic ginecolog din Ia[i a avut
parte de surpriza vie]ii când a intrat
`n cabinet! ~n locul unei paciente,
doctorul a g\sit un b\rbat!
Un ginecolog din municipiul Ia[i a avut parte
de o surpriz` total` când a intrat \n propriul
cabinet: \n locul unei femei, medicul a g`sit un
b`rbat. Ce s-a \ntâmplat ulterior \n cabinetul de
la Maternitatea „Cuza Vod`” l-a l`sat masc` pe
doctor. Astfel, medicul rezident a constatat cu
stupoare c`, \n birou, se afla un individ care
intrase pe geam. |n clipa \n care cadrul medical
a intrat \n \nc`pere, b`rbatul a s`rit \napoi pe
geam. |ns` acesta nu a plecat cu mâna goal`,
ci a luat [i po[eta doctori]ei de la maternitatea
ie[ean`. |ns`, acum, a venit „nota de plat`” pentru
individ, care a fost identificat [i adus \n fa]a
instan]ei. Magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i
l-au condamnat pe Mihai C`t`lin Sandu la o
pedeaps` rezultant` de 2 ani, 11 luni [i 218 zile
de pu[c`rie, pentru furt. La emiterea sentin]ei,
judec`torii au luat \n calcul [i pedepsele anterioare
primite de individ pentru comiterea unor fapte
similare. Totodat`, ie[eanul a fost obligat s` achite
desp`gubiri c`tre dou` firme, respectiv daune
materiale \n valoare total` de 700 de lei. De
remarcat este faptul c` sentin]a \n cazul ie[eanului
Mihai C`t`lin Sandu (35 de ani) nu e definitiv`,
aceasta putând fi contestat`. Acest proces al
individului a \nceput pe data de 3 august 2020.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Judec`toria Ia[i l-au trimis \n judecat` pe b`rbat,
sub acuza]ia de furt calificat. „Pe 28 august 2018,
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în jurul orei 1:30, prin escaladarea unui geam
de la camera de gard` a corpului C2 - Obstretic`
al Maternit`]ii «Cuza Vod`», a p`truns \n \nc`pere,
unde, din geanta numitei E.A.B., a sustras un
portofel ce con]inea documente [i suma de 150
de lei”, au afirmat anchetatorii ie[eni. Doctori]a
a povestit totul la audieri, aceasta sus]inând c`
a fost surprins` când a v`zut un b`rbat \n
\nc`perea respectiv`. „Sunt medic rezident [i
lucrez la Spitalul Clinic de Obstetric` [i Ginecologie
«Cuza Vod`», din Ia[i. În noaptea de 26 spre 27
august 2018, în jurul orei 1:30, am mers în camera
de gard`, unde am auzit un zgomot în zona
geamului. Ini]ial, am crezut c` zgomotul a fost
produs de colega mea, astfel c` m-am apropiat
[i l-am observat pe b`rbat preg`tindu-se s` sar`
geamul. În acel moment, mi-am verificat geanta
[i am constatat c` îmi lipsea portofelul în care
se aflau mai multe documente (act de identitate,
permis de conducere, carduri bancare, certificatul
de na[tere, certificatul de înmatriculare [i cardul
de s`n`tate), precum [i suma de 150 de lei”, a
povestit medicul ie[ean. De altfel, anchetatorii lau acuzat pe Mihai C`t`lin Sandu [i c`, pe 4
iunie 2018, în jurul orei 17:00, ar fi furat din
magazinul Auchan dou` sticle cu whisky, în
valoare de 85 de lei. Continuarea pe BZI.ro

Ciprian NEDELCU
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Poli]ist, condamnat dup\ ce a refuzat s\
`ntocmeasc\ un dosar penal. Ie[eanul,
acuzat c\ a prins un individ `n trafic,
f\r\ permis, dar nu i-a f\cut nimic. ıVezi
c\ e de-al nostru!‰
Un poli]ist originar din
jude]ul Ia[i a fost
pedepsit de judec`tori,
dup` ce a fost acuzat c`
nu i-a \ntocmit un dosar
penal unui [ofer prins
„\n ofsaid”. Astfel,
magistra]ii l-au
condamnat pe Iulian
Ipate la 1 an [i 6 luni de
\nchisoare, cu amânare,
pentru favorizarea
f`ptuitorului. |n acela[i
dosar, un alt poli]ist a
primit o pedeaps`
identic`, dar pentru
instigare la favorizarea
f`ptuitorului
Un agent-[ef adjunct de Poli]ie,
originar din jude]ul Ia[i, a fost pedepsit
de judec`tori dup` ce nu a \ntocmit un
dosar penal. B`rbatul, n`scut la Pa[cani,
este acuzat c` a prins un individ \n
trafic, f`r` permis, dar nu i-a f`cut nimic.
Astfel, recent, magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Medgidia au dispus
condamnarea lui Iulian Ipate la 1 an [i
6 luni de \nchisoare, cu amânare, pentru
favorizarea f`ptuitorului. |n acela[i dosar,
un alt poli]ist, Felix Ionu] Panic`, a
primit o pedeaps` identic`, pentru
instigare la favorizarea f`ptuitorului. De
remarcat este faptul c` sentin]a nu e
definitiv`, aceasta putând fi contestat`.

Ie[eanul, acuzat al`turi
de un coleg de munc`
Procesul ie[eanului Iulian Ipate (42
de ani) [i al lui Felix Ionu] Panic` (34
de ani), din Medgidia, a \nceput pe 1
octombrie 2020. Procurorii i-au trimis
pe cei doi agen]i de Poli]ie \n judecat`
sub acuza]iile amintite. „Pe data de 22
septembrie 2017, inculpatul I.I., agent
în cadrul Postului de Poli]ie Poarta Alb`,
cu inten]ie, nu a luat m`surile legale,
respectiv nu a desf`[urat, potrivit
competen]ei, activit`]i pentru constatarea
faptelor penale [i efectuarea cercet`rilor
în leg`tur` cu acestea, în vederea
înregistr`rii unui dosar penal având ca
obiect infrac]iunea de conducere f`r`
permis, persoan` depistat` fiind E.D.D.,
astfel încât aceasta din urm` nu a fost
tras` la r`spundere penal` pentru
infrac]iunea s`vâr[it`”, au afirmat
anchetatorii cu privire la ie[ean. Pe de
alt` parte, procurorii au sus]inut c`, pe
22 septembrie 2017, Felix Ionu] Panic`,
[ef al Postului de Poli]ie Poarta Alb`,
l-a determinat pe ie[ean s` nu ia m`surile
legale în vederea înregistr`rii unui dosar
penal având ca obiect infrac]iunea de
conducere f`r` permis. |n acela[i dosar,
anchetatorii au dispus clasarea pentru
infrac]iunile de luare de mit` [i divulgarea

informa]iilor secrete de serviciu sau
nepublice, întrucât, din materialul probator,
nu s-a putut stabili, dincolo de orice
dubiu rezonabil, comiterea acestor fapte.

Au picat pe intercept`rile
convorbirilor telefonice
Pe data de 20 octombrie 2017,
procurorul de caz s-a sesizat din oficiu,
pe baza unui proces-verbal întocmit de
lucr`torii Sec]iei Regionale de Poli]ie
Transporturi Maritime Constan]a, de
redare a unor convorbiri telefonice,
interceptate în baza unui mandat de
supraveghere tehnic`, cu privire la faptul
c`, pe 22 septembrie 2017, un b`rbat,
F.A., a luat leg`tura cu [eful Postului
de Poli]ie Poarta Alb`, pentru a-l ajuta,
în sensul de a nu-i întocmi dosar penal
unui prieten de-al s`u, care fusese prins
de un alt coleg în timp ce conducea
un autoturism.
„Totodat`, [eful Postului de Poli]ie
Poarta Alb` ar fi divulgat identitatea
persoanei care a sesizat Poli]ia cu privire
la faptul c` F.A. [i prietenul s`u au
plecat din localitatea de domiciliu cu
un autoturism f`r` ca vreunul dintre ei
s` aib` permis de conducere”, au spus
oamenii legii.

„Plecam [i eu, c`
aveam pu]in` treab`,
m-a oprit colegul
dumneavoastr`…”

F.I.P.: Vorbim!
F.A.: Bine, s` tr`i]i, s` tr`i]i!”
La ora 10:59:49, inculpa]ii au o nou`
conversa]ie telefonic`:
F.I.P.: Da!
I.I.: Nu are documentele la el.
F.I.P.: Auzi?! La post, verificare! Vezi
c` nu are permis! Mi se pare c` nu
are permis.
I.I.: Dac` D. îi zice lu’ `sta...
F.I.P.: Auzi?! Îi faci dosar penal [i
vedem. Vezi c` e de-al nostru! {i verific`m
[i, dac` e mâine, îl înregistr`m dac`
nu are documente. Pân` mâine facem
verific`ri. Dar înregistrezi! Iei declara]ii!
I.I.: Cum o s`-l iau la post?
F.I.P.: Documentele la ma[in` le
are?
I.I.: Nu are nimic!
F.I.P.: Dac` nu are nimic... Da?! Îl
la[i acolo! F`-i 2-3 poze la ma[in`! Da?!...
|i faci un proces-verbal de depistare!
Ai în]eles?!
I.I.: Da, da, da! Las`, c` [tiu!
F.I.P.: {i îi iei o declara]ie scurt`,
c` a condus tra-la-la. Îi zici, b`, dac`
ai permis, scapi, da?! Deci, o declara]ie
[i un proces-verbal de depistare, atât...
{i, dup` aia ,vorbim, da?!
I.I.: Da!”

F.I.P.: M`, nu conteaz`! Ok! Hai,
vorbim!”
De asemenea, anchetatorii au constatat
c`, prin intermediul a trei mesaje, F.A.
a fost informat despre faptul c` o

persoan` necunoscut` a sesizat Poli]ia
cu privire la faptul c`, împreun`, au
plecat cu autoturismul marca BMW.
Ciprian NEDELCU

Obiectul lunii august 2021 la
Muzeul Na]ional al Literaturii
Române Ia[i este un volum
din ıFaust‰, de Goethe, în
traducerea lui Vasile Pogor
[i Nicolae Skelitty

Din cuprinsul procesului-verbal de
redare a convorbirilor telefonice rezult`
faptul c`, pe 22 septembrie 2017, la ora
10:56:17, inculpa]ii poart` urm`toarea
Un volum din „Faust”, de Goethe,
conversa]ie:
în traducerea lui Vasile Pogor [i Nicolae
„I.I.: Ia zi!
Skelitty,
este obiectul lunii august 2021
F.I.P.: E în fa]a Poli]iei, acum se
la Muzeul Na]ional al Literaturii Române
îndreapt` spre Basarabi! E un BMW
cu numere str`ine de Germania...
(MNLR) Ia[i. Vasile Pogor, acea „bibliotec`
I.I.: Eu acum tocmai ies. Stai a[a
contemporan`”, cum avea s` fie numit,
c`...
mai târziu, în cercul junimi[tilor, datorit`
F.I.P.: D`-i! D`-i dup` ei! Spre Poarta
apetitului s`u pentru a citi tot ce-i c`dea
Alb`! D`-i tare!
în mân`, a început, în vara lui 1859,
I.I.: Gata!
lucrul la t`lm`cirea în române[te a
F.I.P.: L-ai v`zut?
„Declara]ie nu
tragediei „Faust”, de Goethe. Demersul
I.I.: Îi dau dup` el! Îhî! Îl opresc?
le-am mai luat, c`
traducerii primei p`r]i a întâmpinat mai
F.I.P.: D`-i tare [i opre[te-l! |i ceri
multe întreruperi, fiind reluat \n anul
au
zis
c`
se
gr`besc!”
documentele!”
urm`tor, în colaborare cu prietenul lui
La ora 10:58:46, F.A. îl contacteaz`
La ora 12:27:14, inculpa]ii poart`
Vasile Pogor, Nicolae Skelitty, cel care
pe inculpatul F.I.P., purtând urm`toarea urm`toarea conversa]ie:
va publica mai târziu, în paginile revistei
conversa]ie:
„F.I.P.: Ia zi, Iuli’!
„Convorbiri Literare”, atât poezii originale,
„F.I.P : Alo?
I.I.: Am terminat cu `[tia, le dau
cât [i traduceri, în special din poe]ii
F.A.: S` tr`i]i, [efu’! Îmi cer scuze drumul!
germani (Heine, Goethe, Schiller, Hervigh,
c` v` deranjez!
F.I.P.: Da. Ok, ok!
Uhland) [i francezi (Lamartine). Sus]inânduF.I.P.: Salut`ri!
I.I.: Da. Ia, zi! Dau un buletin?
se reciproc pentru a duce la bun sfâr[it
F.A.: Pute]i s` vorbi]i un minut?
Trebuie s` înregistr`m... (neinteligibil).
F.I.P. : Zi, te rog!
lucrarea, Vasile Pogor [i Nicolae Skelitty
F.I.P.: Momentan, nu! Vedem dac`
F.A.: Uite, sunt aicea, m-a oprit… e... De luni, vedem ce facem!
au tradus alternativ câte o pagin` din
Plecam [i eu, c` aveam pu]in` treab`,
I.I.: A! Ok! Le-am trecut... I-am
crea]ia scriitorului german. Pentru
m-a oprit colegul dumneavoastr`… cu trecut num`r de telefon [i lu’ A., `la
Nicolae Skelitty - mult mai familiarizat
BMW-ul acela, trebuie s` m` duc pân` care era cu el, [i lu’...
cu limba german` - traducerea s-a
la Basarabi, nu sunt eu la volan, sta]i
F.I.P.: Foarte bine!
dovedit a fi ceva mai u[oar`, în timp
lini[tit!
I.I.: Declara]ie nu le-am mai luat,
ce Vasile Pogor s-a folosit, pe lâng`
F.I.P.: Da, ok, ok, bine, vorbim!
c` au zis c` se gr`besc, c` nu-[tiu-ce...
volumul în limba original`, [i de dou`
F.A.: Îl suna]i dumneavoastr`?
{tii?! Am scris alea, pe procesul-verbal.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

edi]ii fran]uze[ti, realizate de Gérard
de Nerval [i Henri Blaze. Finalizat` în
1862, traducerea a fost revizuit` integral
de Vasile Pogor înainte de a fi publicat`.
Caietul manuscris, cu adnot`ri [i corecturi,
se afl` la Biblioteca Academiei Române.
Cunoscând afinitatea lui Titu Maiorescu
pentru cultura [i literatura german`,
Vasile Pogor i-a trimis acestuia un
exemplar din traducere. Rug`mintea
lui Titu Maiorescu, de a se implica \n
traducere, a fost ignorat`, iar „Faust”,
în traducerea f`cut` de Vasile Pogor
- Nicolae Skelitty, a ap`rut în acela[i
an, într-un tiraj de 500 de exemplare.
La câ]iva ani de la moartea lui Nicolae
Skelitty, Vasile Pogor a revenit la
„Faust”, publicând, de aceast` dat`, în
paginile revistei „Convorbiri Literare”,
traduceri în versuri ale unor fragmente
din aceea[i oper`. Peste ani, piesa lui
Goethe va mai fi tradus`, printre al]ii,
de Ion Gorun (1906), Iosif N`dejde
(1908), {t.O. Iosif (1909, fragmente),
U.I. Soricu (1925), Laura Dragomirescu
(1940), L. Blaga (1955), {t. Augustin
Doina[ (1982). Continuarea pe BZI.ro
Valentin HU}ANU
valentin.hutanu@bzi.ro
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MIC A PUB LIC ITATE
VÅNZåRI DIVERSE
PFA „Culea Marcel” vinde metale
neferoase aluminiu, alama,
cupru, hârtie [i altele \n
localitatea Ia[i, jude]ul Ia[i.
Telefon mobil: 0752.472.546;
0722.446.981.
Vând la pre]uri mici arbori [i
arbu[ti ornamentali
aclimatiza]i: TUIA, MAGNOLII,
MESTECENI, PINI, IENUPERI,
CATALPA, TEI, STEJAR,
arbu[ti de gard viu etc.
Plantele sunt crescute \n câmp
deschis. Telefon:
0762.061.555.
8000 mp sau parcelat 500/700
mp cu vedere la lac Ezareni, str.
Joldea Vod`, la 1 km de
Expomobila. Proprietar unic.
0757.101371 sau 0232.230016.
VÅND PINI (pin negru, pin
silvestru) 1,5 - 2,5 metri
\n`l]ime. TUIA, magnolie,
mesteceni, tei, etc. Detalii la
0762.061555.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil`, 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng`
viitorul magazin Lidl.
0758.250396.
MIERE DE ALBINE (Poliflor`)
Natural` 100% (ECO). Pre]: 20
RON/Kg. Rela]ii 0765.394295
sau 0754.607385. |n Ia[i
transportul se asigur` gratuit
indiferent de cantitate. Se emite
[i factur`.

VÅNZåRI IMOBILIARE
Vând garsonier` \n zona
Alexandru Cel Bun, etaj 4 din 5.
Pre] 25000 euro, u[or negociabil.
Rela]ii la telefon: 0742663997,
0771661039.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei).
Tel.0744.581068.
Proprietar direct, vând parcel`
teren \n Valea Adânca-35
euro/mp (Str.Veseliei). Tel.
0744581068.
BREAZU-Vând 2 parcele, cu
toate utilit`]ile, de 521mp
respectiv 835mp. Tel:
0765.855565.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:

gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
De vânzare 2000 mp in sat
Pietr`ria, comuna Bârnova, cu
toate utilit`]ile (curent, ap`,
gaz, canalizare), amplasat in
centrul satului. Detalii la tel.
0747.982.597.
Vând apartament 2 SD, etaj
intermediar, Podu Ro[. Tel.
0745.034543.
Apartament cu 2 camere de
lux, stil rustic-austriac, et. 2,
suprafata: 56 mp, locatie:
Aleea Tudor Neculai, pret:
55.000 euro, negociabil. Detalii
la: 0751.589.488.
Teren blocuri - Moara de Foc /
Octav Bancil` 4446mp, 74m
deschidere, PUZ locuin]e
colective / birouri, PUG - L3M,
\n`l]ime - nelimitat, lâng` viitorul
magazin Lidl. 0758.250396.
Apartament cu 1 CAMERå
complex reziden]ial 2015.
Apartament bloc nou, construc]ie
2015, structur` pe cadre de
beton, decomandat,
compartimentat pentru a
eficientiza cât mai bine suprafa]`
util` de 37 mp. Complexul este
amplasat \ntr-o zona lini[tit`,
beneficiaz` de un cadru intim [i
de o priveli[te deosebit`. Pre]
promo]ional: 37900 euro. Pentru
mai multe detalii: 0746.785621.
Spa]iu comercial de vânzare cu
comision 0%, T`t`ra[i str. Ciric
36-42. 65mp cu toate utilit`]ile,
cu vitrin` mare (15ml) pretabil
pentru diferite activit`]i. FD21027
Tel: 0746.222244.
De vânzare spa]iu de birou
amenajat, compartimentat \n 2
\nc`peri, 2 aparate de aer
condi]ionat, contorizare separat`
curent electric 50000Euro.
FD769 Tel: 0746.222244.
Apartament nou, 2 camere, 53
mp. Construc]ie 2016, structur`
pe cadre, Fidelia Residence este
situat \n zona T`t`ra[i (alimentara
Flux). Dot`ri: gresie, faian]`,
parchet, central` termic` de
apartament, obiecte sanitare \n
baie, u[i de lemn interior, u[`
metalic` la intrare. FD20415.
Detalii la: 0746.222244.
Vând teren 1200 mp intravilan
sat Rediu Aldei, com. Aroneanu,
intabulat, utilit`]i, zona p`duri
lacuri la 8 km de Ia[i, 5E/ mp.
Rela]ii la: 0734.162016.

gresie, faian]`, central` termic`,
internet, tv, telefon, locuri de
parcare incluse \n pre]. Detalii la:
0743.700400.
Vând cas` \n comuna
Ruginoasa, str. {tefan cel Tân`r,
nr.5, aproape de centru, din
bol]ari - 96 mp, an construc]ie
1994, finalizat` la cheie. Anexe 3 camere \n suprafa]` de 106
mp, beci, 2 compartimente,
fântân`, livad` pruni, vita de vie
< teren \n total 1760 mp. Rela]ii
la telefon: 0741.485024.
VÅND CASå P < 1, integral
c`r`mid` pe 800 mp, intabulat`,
certificat energetic, liber` de
sarcini. Locuin]a are 196 mp
locuibili. Este situat` \n satul
PåUN - la 150 m de strada
principal`. Pe timp de iarn`
accesul este facil. Rela]ii la tel.
0762.780991.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1 m`rit, 60
mp, bloc beton din anul 1986,
etaj 1/4, 2 vederi, 2 balcoane,
central`, tevi de cupru, tâmpl`rie
REHAU - 3 straturi, garaj [i box`,
Dancu, str. Dasc`lilor, nr. 10.
Pre]: 36.000 euro, negociabil.
Telefoane: 0332.108872 [i
0755.848685.
Persoan` fizic` vând garsonier`
24 mp - NICOLINA I, etaj IV din
V bloc izolat termic, camer`
video, interfon, gresie, faian]`,
parchet, geam termopan, u[`
metalic`. Pre] negociabil. Tel.
0767.983165.
Magnolia Residence \]i ofer`
pre]uri promo]ionale pentru
apartamentele cu 2 camere,
finisate 100%, cu rate la
dezvoltator. Acum apartament cu
2 camere de 52 mp la doar
43.000 euro. Profit` de ofert`!
Rela]ii la telefon: 0755.122000.
Proprietar vând apartament cu 1
camer` \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 2
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 3
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1200
Euro/mp. Tel: 0785.219334.
Proprietar vând apartament cu 4
camere \n complex reziden]ial
nou - construc]ie 2014, zona Sf.
Laz`r, vizavi de Palas. Dot`ri:
gresie, faian]`, parchet, CT
proprie. Pre]uri de la 1300
Euro/mp. Tel: 0785.219334.

CARTIER VI{OIANU APARTAMENTE DE LUX.
Ansamblul Reziden]ial Vi[oianu apartamente cu 1, 2 sau 3
camere decomandate; suprafe]e
cuprinse \ntre 30-80 mp; baia [i
|NCHIRIERI
buc`t`ria complet utilat`.
Facilit`]i: racordare la utilit`]i,
|nchiriez camer` decomandat`
dot`ri interioare de lux: u[i,
cu acces la buc`t`rie, frigider,
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

ma[in` de sp`lat, baie, central`
termic`, aragaz, camer` cu TV,
mobilat, pentru doua fete cu 100
de euro pe lun`. Spa]iul se afl`
lâng` complex comercial. Tel.
0747245733.
Concesionez pe 10 ani,
apartament cu 2 camere,
decomandat \n zona Complexului
Comercial Ciurchi-Ia[i. Facilit`]i:
central`, frigider, aragaz, ma[in`
de sp`lat, TV \n fiecare camer`,
mobil` nou` [i recondi]ionat`, u[i
noi moderne, parter. Actele prin
notariat. Telefon: 0729921577.
Ofer spre \nchiriere spa]ii
pentru birouri [i depozit situate
\n Ia[i, str. C.A. Rosetti, nr.1214 [i str. A. Panu. Rela]ii la
telefon 0758.046.130 [i
0740.993.747.
|nchiriez camer` \n apartament
de 3 camere, liber` de la data de
15 aprilie 2018, 120 euro pe luna
utilit`]i incluse. 0743.953.040.
Ofer spre \nchiriere apartament
cu dou` camere, complet
mobilat [i utilat, Centru, strada
L`pu[neanu. Chiria: 300 euro
pe lun`<garan]ie. Tel
0743.134.260.
Persoan` juridic`, caut spre
\nchiriere spa]iu comercial cu
suprafa]a \ntre 60-100 mp la
strad`, pentru destina]ie
FARMACIE. Telefon:
0730.108211 sau
0736.302354.
|nchiriez o camer` \ntr-un
apartament de 3 camere, zona
Dacia. Pre]: 100 euro <
garan]ie cu toate utilit`]ile
incluse. Detalii la telefon:
0743.953.040.
Oferim spre inchiriere dou`
apartamente noi, zona Bucium,
pentru locuin]` sau birouri, par]ial
mobilate, parter, aprox. 85 mp
fiecare, cu gradin` \n fa]`, zon`
reziden]ial`. Tel. 0745.096992.
|NCHIRIEZ
BULDOEXCAVATOARE,
EXCAVATOARE 18T, BASCULå
8X4. RELA}II LA: 0743.408711.
Societate comercial` ofer`
spre \nchiriere spa]iu pentru
activit`]i de
birouri/servicii/produc]ie în
suprafa]a de 208 mp situat în
Ia[i, str. Clopotari, nr.11, bloc
628, parter. Rela]ii la adresa email: gastrostaris@yahoo.com.
|nchiriere terenuri, hale, birouri Dedeman Socola, Pia]a Dacia,
DN28, Gelsor, Comat, Toyota
0758.250406.
APARTAMENT, lâng`
Universitate, 2 camere
semidecomandate, mobilate, cu
toate utilit`]ile. 0721.239594.
OFER spa]iu de \nchiriat pentru
coafez`, cosmetician`,
manichiurist` [i maseuz` \n
cartier Dacia. Chirie foarte
avantajoas`! Rela]ii la telefon
0743.544551.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

SERVICII
King carpet & floor cheaning!
Cele mai bune servicii de
cur`]enie reziden]ial`. Servicii
rapide de cur`]enie la cele mai
mici preturi. Sp`lare mochete
covoare gresie faian]` parchet
pre]: 2-4 lei/m2. Sp`lare
canapele fotolii: 20-135 lei,
saltele: 40-160 lei. Servicii la nivel
Profesional cu tehnologie de
ultim` genera]ie - Ma[in` Injec]ie
Extrac]ie. Servicii de cur`]at [i
\ntre]inere interioar` case vile cu
suprafe]e mari. Sp`lare tapi]erii [i
mochete auto la domiciliu
clien]ilor pre]: 75-200 lei.
Program`ri, vizualizare [i
abonamente la telefon:
0745.973.088.
Apartamente 1-2-3 camere, \n
regim hotelier, zon` central`. De
la 80 RON. Rela]ii la telefon
0742.246.880.

SERVICII - TRANSPORT
Transport marf`: mobil`, mut`ri
(manipulan]i), electrocasnice, etc.
Pre] negociabil, avantajos.
Amabilitate [i seriozitate. Tel:
0753.634.902.
Transport marf` Intern [i
Interna]ional cu Mercedes
Sprinter de 3.5To(21mc), VW LT
46 de 5To(24 mc), Fiat Ducato
de 2.0To(12mc), Mercedes
Atego de 7.5 To (40 mc) pe orice
tip de marf` inclusiv refrigerate
cât [i congelate. Mut`ri
Apartamente, Garsoniere, sedii
de Firm`, Bagaje. Asigur`m
MANIPULAN}I la cererea
clientului. Asigur`m [i depozitare
permanent` cât [i temporar`.
Toate pre]urile sunt negociabile
\ncepând de la 0.9 lei pe km.
Cursa local` \ncepând de la 50
lei. Rela]ii la telefon:
0752.372108 sau 0728.341285.
Efectu`m: - transport marf` servicii MUTåRI - garsonier` apartamente 1 - 2 - 3 - 4 - etc..
camere - case, vile, birouri,
reloc`ri de sedii etc. |N
ROMÅNIA {I |N STRåINåTATE
cu sau f`r` manipulan]i;
demontat [i remontat mobilier,
\mpachet`ri, \nfolierea mobilei [i
alte servicii la cerere. Transport
cu dube supra\n`l]ate [i
camioane Mercedes, Sprinter,
ATEGO, IVECO, FORD
(CAROSATE sau cu PRELATå)
cu sau f`r` lift de 1 t, 2 t, 3 t, 4 t,
5 t. Pre]uri negociabile - CALCUL
COST INFORMATIV GRATIS.
Eliber`m documente la cerere.
OFER SERIOZITATE!!! ASIGUR
MANIPULANTI!! Rela]ii la:
0744.972.137.

SERVICII JURIDICE CONTABILITATE
EXPERT CONTABIL cu bogat`
experien]` în domeniul
contabilit`]ii [i salariz`rii ]in [i
verific eviden]a contabil` la SC,
ONG, PFA. Ofer consultan]` în
probleme economice [i
reprezentare cu ocazia oric`ror
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controale. Pre]uri rezonabile.
www.contaexpertis.ro, email:
expertcontabil.iasi@yahoo.com,
tel. 0766.490019.
BIROU DE MEDIATOR ROXANAALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr.
4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO
Office Center, biroul nr. 11, IA{I,
TEL./FAX 0232.260.210; mobil:
0742.137.500; e-mail:
roxanahorga@iasiavocat.ro;
roxanahorga@yahoo.com.
OFERIM SERVICII DE CALITATE,
PROFESIONALISM,
CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE
|N DOMENIILE: DREPTUL
FAMILIEI (divor], partaj,
exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti
minori, stabilire locuin]` minori,
program vizitare, etc),
CONFLICTE COMERCIALE;
DREPT CIVIL (succesiuni,
granituire, revendicare, preten]ii,
evacuare, partaje, obliga]ia de a
face), INFRAC}IUNI LA
PLÅNGEREA PREALABILå
(lovire, v`t`mare corporal`, furt
\ntre so]i, abuz de \ncredere,
violare de domiciliu, tulburare de
posesie, abandon de familie),
INFRAC}IUNI PENTRU CARE
|MPåCAREA PåR}ILOR
|NLåTURå RåSPUNDEREA
PENALå, ACCIDENTE DE
CIRCULA}IE, MALPRAXIS,
LITIGII DE MUNCå, PROTEC}IA
CONSUMATORULUI,
PROTEC}IA INTELECTUALå,
EDUCA}IE {I |NVå}åMÅNT, etc.
CU NOI VE}I REU{I CE Vå
PROPUNE}I. ACCEPTå
DIALOGUL – GåSE{TE SOLU}IA
– REZOLVå CONFLICTUL.
Informarea [i eliberarea
certificatului de informare sunt
gratuite!!!!
EXPERT solu]ioneaz` dosare cu
\mprumuturi \n franci elve]ieni.
Tel. 0232.218842, 0723.364346.

SERVICII CONSTRUC}II
Execut`m amenaj`ri interioare exterioare, gresie, faian]`, rigips,
zugr`vit, plac`ri cu piatr` alei,
etc. Rela]ii la tel. 0784.027262.
Meseria[i disciplina]i execut`m
case la ro[u, la cheie, faian]`,
gresie, zugr`veli, pavele, parchet,
rigips, garduri, lucr`ri din piatr` [i
granit, beciuri cu bolt` din piatr`.
De]inem piatr`. Rela]ii la
0745.535871 [i 0760.199630.

SERVICII INSTALA}II
ELECTRICIAN autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice,
schimb`ri tablouri electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0746.521756.
Execut`m instala]ii termosanitare,
electrice - instala]ii \n pardoseal`
[i/sau pe calorifere, mont`m
aparate de aer condi]ionat,
centrale termice [i cazane pe
lemne, amenaj`ri interioare de
orice complexitate. Totul la cele
mai avantajoase pre]uri. Tel.
0746.634406.

Electrician autorizat execut
instala]ii electrice pentru case,
apartamente, spa]ii. Repara]ii
instala]ii electrice, extinderi,
modific`ri de instala]ii electrice.
Pre]uri accesibile [i garan]ia
lucr`rii. Relatii la: 0758.573478.

LOCURI DE MUNCå
Societate comercial`
angajeaz` Inginer service, cu
sau f`r` experien]`, permis
auto categ. B. Rela]ii
suplimentare la tel/fax
0232/236.341; 0744/554.249,
email: service.iasi@etnis.ro.
S.C. angajeaz` Jurist.
Astept`m CV-urile la adresa
de email
officevioleta@yahoo.com.
Experien]a constituie un
avantaj. Tel.contact:
0788.313.620.
EVOPLAN INSOLV IPURL, \n
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei S.C DOROCA SA,
c`utam inginer cadastrist pentru
a efectua lucr`ri de cadastru \n
Dorohoi, jud. Boto[ani.
TELEFON: 0742/109899,
0745/308671.
SC CONSTRUC}II GENERALE
MOLDOVA SRL Bac`u
angajeaz` pentru execu]ie
inginer CFDP cu sau f`r`
experien]`. CV pe email:
office@cgmoldova.ro.
Cabinet contabilitate angajeaz`
absolven]i studii superioare cu
profil economic [i cuno[tin]e
operare WIN MENTOR.
Experien]a \n domeniu constituie
avantaj. CV uri la e-mail
ravexpertpro@gmail.com.
SC ANGAJEAZå ECHIPå
FORMATå DIN: MAISTRU,
LåCåTU{I MECANICI {I
SUDORI CONFEC}II METALICE
{I }EAVå. REL. LA TEL/FAX:
0348.445460.
SC angajeaz` pompieri cu
atestat. Telefon 0745.867.002.
Companie specializat`,
angajeaz` operatori de
cur`]enie pentru sedii bancare
\n Ia[i. Salariu atractiv,
contract pe perioad`
nedeterminat`. Detalii la
num`rul de telefon:
0751.113.011.
Societate multina]ional` cu filiala
\n Ia[i angajeaz` Redactor
documenta]ie tehnic` pentru
domeniul auto. Sunt necesare
cuno[tin]e foarte bune de limba
englez` [i experien]` \n domeniu.
Rug`m trimite]i CV la adresa:
info@star-romania.com.

de vârsta \n meseriile /
activitatile: -CONFEC}IONERI {I
/SAU MUNCITORI NECALIFICA}I
|N CONFEC}II. Se ofer`: -pachet
salarial atractiv; -tichete de
mas`; -decontare cheltuieli
transport; -alte avantaje
prev`zute \n contractul colectiv
de munc`. Rela]ii suplimentare
se ob]in la sediul firmei sau la
telefon: 0232.231478,
0232.277953 INT.166.
Recrut`m urgent [oferi categoria
B cu disponibilitate de \ncepere
imediat` \n Southampton-Marea
Britanie. Salariu cuprins \ntre
1440£ [i 1920£ pe lun`. Cazarea
[i ma[ina sunt asigurate de
angajator. Cerin]e: Vârsta de
minin 25 de ani; Permis de
conducere cu vechime de minim
2 ani; Diponibilitate de lucru 6
zile pe s`pt`mân`; Nivel englez`\ncep`tor. Cei interesa]i sunt
ruga]i s` ne contacteze la:
repiroltd@yahoo.com;
0044(7472)288178 Stefana
DOSOFTEI.
ANGAJåM PERSONAL
CURå}ENIE PENTRU
DECATHLON IA{I. RELA}II LA
TELEFON 0751.113.011.
SC angajeaz` inginer service
centrale termice, cu sau f`r`
experien]`, permis auto categ. B.
Rela]ii la tel/fax 0232.236.341,
email: service.iasi@etnis.ro.
Angaj`m vânz`toare pentru
rulot` preparate din carne, zona
Dacia-Zimbru. Detalii la telefon:
0742.183687 sau 0751.697856.
Angaj`m [ofer tir pentru
transport na]ional [i interna]ional
1900-2100 Euro, contact
0758.558411.
Angaj`m \ngrijitori b`trâni Italia
1100 Euro, contact
0770.357607.
Societate comercial` angajeaz`
lucr`tor comercial, cu sau f`r`
experien]`, pentru
cafenea/sp`l`torie. Rela]ii
suplimentare la telefon
0747270691.
Caut`m coleg` coafez` cu
experien]` pentru a \mp`r]i chiria
(250 lei) si cheltuielile, \n zona
Dacia. Salonul este situat la
strada principal`. Pentru mai
multe informa]ii suna]i la num`rul
de telefon: 0743 544 551 (Alex).
SC SELCA SA PITESTI
angajeaz`: dulgheri, zidari,
asfaltatori, pavatori, electricieni,
fierari-betoni[ti, mecanic utilaje
(terasamente, turnare mixtur`).
Oferim cazare, salariu motivant [i
bonuri de mas`. Tel:
0248.636442; 0724.447691,
mail:office@selca.ro.

S.C. VIAROM CONSTRUCT
SRL – AGEN}IA IA{I
ANGAJEAZå PERSONAL
PENTRU URMåTOARELE
MESERII: CONDUCåTORI
AUTO PENTRU
AUTOBASCULANTE 8x4;
S.C IASI CONF S.A, cu sediul \n
CONDUCåTOR AUTO
calea Chi[in`ului nr.26, IA{I, (fa]`
PENTRU AUTOCAMION;
\n fa]` cu magazinul Carrefour MECANIC DESERVENT
Felicia), angajeaz` persoane cu
REPARTIZATOR ASFALT;
experien]` [i pensionari la limita
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n
Angaj`m lucr`tor comercial
pentru magazin de carne,
personal de cur`]enie (femeie
de serviciu), m`celar. Telefon:
0742.183.687.

MECANIC DESERVENT
BULDOEXCAVATOR;
REGLORI A{TERNERE
ASFALT; ASFALATATORI.
DORITORII POT TRIMITE CVuri PE ADRESA DE EMAIL
hr@viarom.ro. DETALII LA
TELEFON 0747.234987.
Alpaccess angajeaz` muncitor
necalificat [i schelar cu
experien]`. A[tept`m CV-ul
dvs. la adresa de e-mail
recrutari@alpaccess.com.
Rela]ii la tel: 0344.141.445.
SC angajeaz` inginer service
cu/f`r` experien]`, permis
auto categoria B. Rel. suplim.
la tel. 0232.236341 sau email:
service.iasi@etnis.ro.
POWER CONCEPT angajeaz`
[oferi categoriile C<E - cap
tractor < semiremorc` bascul`
(transport agregate), cu
experien]`. Oferim salariu
motivant. Rela]ii la telefon
0232.765042 sau la nr
0769.265676.
Firm` serioas`, angajeaz`
croitor/croitoreas` pentru zona
Bucure[ti. Oferim condi]ii de
cazare (se poate alege \ntre
mai multe op]iuni) [i salarii
motivante. Cerem seriozitate.
Date de contact:
0721.791796.
ANGLIA – angajeaz` operatori
depozit f`r` experien]` [i
[oferi profesionisti C / C<E / D
/ D<E. Obligatoriu: englez`
conversa]ional. Telefon:
0758.025072 e-mail:
paul@best-network.co.uk.
CommaTECH SRL angajeaz`
secretar` cu studii superioare.
Rela]ii la: 0743.122261.
Angaj`m persoan` cu experien]`
\n fabricarea de mobilier din lemn
(maistru sau muncitor specialist).
Rela]ii la telefon: 0740.243143.
Societate comercial` angajeaz`
manipulant depozit PVC \n
condi]ii avantajoase. Rela]ii la tel.
0332.425222 [i 0720.049747.
Agent comercial, studii medii,
fara experienta precizata, LIFEIND SRL. Rela]ii la:
0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Agent comercial, studii medii,
experienta 1 an, PRO INVEST
SRL, Rela]ii la: 0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Agent de securitate, 8 clase, fara
experienta precizata, AKYLE
SECURITY SRL, Rela]ii la:
0722501355; 0763198299;
resurseumane@akylesecurity.ro,
Bucuresti.
Agent de turism, studii
superioare in domeniu /
cunostinte operare pc / limba
engleza, EUROPA TRADE SRL,
Rela]ii la:
europatravel2003@yahoo.com,
Str.14 Decembrie 1989 Nr.4.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Agent de vanzari, studii liceale,
absolvent sau persoane peste 45
ani, EHS-PREVENTION SRL,
Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21.
Agent dezinfectie, deratizare,
dezinsectie, studii liceale
agricole, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.
Agent servicii clienti, studii
superioare, limba
germana/spaniola/franceza/italian
a, olandeza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Ajutor bucatar, studii gimnaziale,
fara experienta precizata,
engleza, cazare, masa, posturile
sunt pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Ajutor bucatar, studii medii, fara
experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.
Ajutor bucatar, fara studii
precizate, experienta 1 an,
SMILE ARIS SWEET SRL, Rela]ii
la: 0742158804;
mihaeladurac@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.126.
Ajutor ospatar, studii medii, fara
experienta precizata, engleza,
cazare, masa, posturile sunt
pentru timisoara, restaurant
fenice palas, FADIS TIME
HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Analist, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist financiar, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist informatii, studii
superioare, experienta 1 an,
limba engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Analist resurse umane, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
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Analist servicii client, studii
superioare, experienta 1 an,
limba franceza, germana,
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.

Confectioner asamblor articole
din textile, 8 clase, experienta 2
ani, MAXWELL TEXTILES SRL,
Rela]ii la: 0771623993;
gabi.grecu@yahoo.com, Calea
Chisinaului Nr.43, In Incinta
Tehnoton.

Asistent manager, studii
superioare, fara experienta
precizata, DOMIGHIAN’S PARK
SRL, Rela]ii la: 0721060544;
scdomigiansparksrl.servicii@yaho
o.com, Com.Popricani.

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, studii
medii, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.

Asistent medical, scoala
postliceala, fara experienta
precizata, CMI DUMITRU
NICOLETA, Rela]ii la:
0745573592;
dr.nicoleta.dumitru@gmail.com,
Tomesti, Bl.44, Parter.

Confectioner tamplarie din
aluminiu si mase plastice, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.

Asistent medical generalist, studii
de specialitate, experienta 3 ani,
CMI DR.GRIGORAS SIMONA,
Rela]ii la: 0745374186;
mihaelacucorada@yahoo.com,
Str.T.Vladimirescu Nr.11, Bl.P12,
Sc.B, Ap.3.

Confectioner prelucrator in
industria textila, studii medii, fara
experienta precizata, LEAR
CORPORATION ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0372/620416;
ofocea@lear.com;
vnechifor@lear.com, Com.Letcani
Nr.1113.

Asistent relatii publice si
comunicare, studii medii, fara
experienta precizata, NEFF
CONSULTING SRL, Rela]ii la:
0721819933;
neffconsulting@yahoo.com,
Str.Luca Arbore Nr.12, Bl.404,
Sc.A, Etj.7, Ap.30.
Brutar, studii medii, experienta 12 ani, PANIFICATIE VLAD SRL,
Rela]ii la: 0740162996;
butiuc.maria@yahoo.com, Bazei
Nr.12, Valea Adanca.
Bucatar, studii medii, fara
experienta precizata, BIZANTIQ
SRL, Rela]ii la: 0749 311 155;
ionut.cretu@bizantiq.ro,
Com.Rediu, Sat Rediu,
Sos.Valea Rediului Nr.19,
Mansarda.
Camerista de hotel, studi medii,
fara experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Casier, fara studii si experienta
precizate, ADVICE IS SRL, Rela]ii
la: 0749980450, Sat Hlincea,
Com. Ciurea, Str. Ioan Matei,
Nr.43, Parter, Incaperea 1,
Cam.2, Jud Iasi.
Conducator auto transport rutier
de marfuri, studii medii, posesor
cod 95 cu taho card, HTR
SPEDITION SRL, Rela]ii la:
0372653801; office@htrspedition.ro, Calea Chisinaului
Nr.2A.
Confectioner, fara studii si
experienta precizate, BELUM
DAN SRL, Rela]ii la:
0742973815, B-Dul Socola
Nr.18.
Confectioner, studii medii, fara
experienta precizata, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaromania.ro, Com.Valea Lupului
Nr.36 A, Dn28.

Consilier juridic, studii superioare,
cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala nivel
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare
promotia 2021, limba engleza
mediu/avansat, operare pc,
FORUMUL INVESTITORILOR
MICI SI MIJLOCII, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51 C,
Etj.1.
Consilier juridic, studii superioare,
abs.promotia 2021, limba
engleza mediu, operare pc, SPIN
GROUP & HR SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C,
Etj.1.
Consilier orientare privind cariera,
studii superioare, experienta 6
ani, FUNDATIA ALATURI DE VOI
ROMANIA, Rela]ii la:
0232/275568;
resurse.umane@alaturide voi.ro,
Com.Miroslava, Str.Bazinelor
Nr.5.
Contabil junior, studii superioare,
cunostinte operare pc, limba
engleza mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Contabil senior, studii superioare,
cunostinte operare pc,
experienta 5 ani, limba engleza
mediu, FISCONTEXPERT
CONSULT SRL, Rela]ii la:
0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.

dagotagenerale@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156
Curier, fara studii si experienta
precizate, pentru persoane cu
dizabilitati de auz si vorbire, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, fara studii si experienta
precizate, delivery distributie, sa
detina bicicleta sau masina, DFC
LOGISTICA SI IMPLEMENTARE
SRL, Rela]ii la: 0756981586;
raluca.badita@hio.ro,
Str.Silvestru Nr.5, Bl.Sd5, Etj.3,
Ap.27.
Curier, studi medii, fara
experienta precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Curier, studii medii, fara
experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.
Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, SMART
PROCENT SRL, Rela]ii la:
0744868055;
smart.procent1@gmail.com,
Str.Pacurari Nr.156.
Director economic, studii
superioare, fara experienta
precizata, PALAS
INTERNATIONAL RESORT SRL,
Rela]ii la: 0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Dulgher, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Dulgher, calificare, experienta 5
ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Dulgher, studii medii, experienta
5 ani, GABI&LICA CONSTRUCT
SRL, Rela]ii la: 0746906445;
0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Electrician, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Electrician, calificare, experienta
5 ani, ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Electrician intretinere si reparatii,
studii medii, fara experienta
precizata, CEREALCOM SA,
Rela]ii la: 0752656656;
radu.mironescu@cerealcombacau.ro, B-Dul Metalurgiei Nr.5.

Curier, scoala generala, fara
experienta precizata, DAKOTA
Electronist telecomunicatii, studii
GENERAL SRL, Rela]ii la:
medii de specialitate, RESIO
0744868055;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

ELECTRONIC SRL, Rela]ii la:
746703259
resioelectronic@gmail.com, Iasi,
Str. Aurel Vlaicu, Nr.78.
Expert contabil, studii superioare,
limba engleza avansat, programe
gestiune contabila,
FISCONTEXPERT CONSULT
SRL, Rela]ii la: 0232/224227;
office@fiscontexpert.ro, B-Dul
Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1.
Expert legislatia muncii,
absolvent curs expert legislatia
muncii, limba engleza, operare
pc, SPIN GROUP & HR SRL,
Rela]ii la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
B-Dul Nicolae Iorga Nr.51C, Etj.1
Facturist, studii medii, fara
experienta precizata, LIFE-IND
SRL, Rela]ii la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Femeie de serviciu, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Femeie de serviciu, studii
generale, fara experienta
precizata, engleza, cazare, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Femeie de serviciu, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.
Femeie de serviciu, fara studii si
experienta precizate, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Fierar betonist, scoala
profesionala, curs calificare, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Fierar betonist, calificare,
experienta 5 ani, ELMAR SRL,
Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Fierar betonist, studii medii,
experienta 5 ani, GABI&LICA
CONSTRUCT SRL, Rela]ii la:
0746906445; 0754862164;
rindasugabriel23@gmail.com,
Com.Bals, Sat Boureni.
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Fochist clasa a, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Frezor, studii medii, fara
experienta precizata, EXQUISITE
SRL, Rela]ii la: 0232/247751;
office@exguisite.ro, B-Dul Chimiei
Nr.14, Birou 10.
Geograf, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 4 ani, CASA LEBADA
SRL, Rela]ii la: 0729292089;
hr@casalebada.ro, Sos.Bucium
Nr.23.
Gestionar depozit, studii liceale,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Inginer autovehicule rutiere, studii
superioare, fara experienta
precizata, GPL SERVICE
AUTOFICINA SRL, Rela]ii la:
0741057468, Com.Miroslava
Str.C-Tin Langa Nr.81A.
Inginer cai ferate drumuri si
poduri, studii superioare, fara
experienta precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata, ELMAR
SRL, Rela]ii la: 0232/211730;
office@elmar.ro, Sos.Bucium
Nr.32A.
Inginer ccia, studii superioare,
fara experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Inginer constructii ccia, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer constructii hidrotehnice,
studii superioare, fara experienta
precizata, ARCADIS
EXCELLENCE CENTER
ROMANIA SA, Rela]ii la:
0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer de sistem in informatica,
studii superioare, limba engleza,
franceza, ciunostinte matlab
simulink, hw,sw, auto, EXPLEO
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Inginer ecolog, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
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CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer energetician, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer geodez, studii superioare,
fara experienta precizata,
ARCADIS EXCELLENCE
CENTER ROMANIA SA, Rela]ii
la: 0232/232483;
veronica.lefter@arcadis.com,
Str.Palat Nr.1, Etj.3.
Inginer instalatii, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Inginer mecanic, studii
superioare, limba engleza,
franceza, soft catia v5 foarte
bine, EXPLEO ROMANIA SRL,
Rela]ii la:
recrutare@expleogroup.com,
Bucuresti.
Ingrijitor cladiri, 8 clase, fara
experienta precizata, ALFA
CLEAR SRL, Rela]ii la:
0722346878;
alfaclear@rdslink.ro, Str.Carpati
Nr.4-6.
Ingrijitor cladiri, studii medii, fara
experienta precizata, pentru
persoane cu dizabilitati, BRAS
SRL, Rela]ii la: 0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Ingrijitor cladiri, fara studii si
experienta precizate, posturile
sunt pentru iasi, TEO GRUP
FACILITY MANAGEMENT SRL,
Rela]ii la: 0786359331;
teogrup@yahoo.com, Teleorman.
Ingrijitor spatii hoteliere, studi
medii, fara experienta precizata,
PALAS INTERNATIONAL
RESORT SRL, Rela]ii la:
0332/110065;
ddiaconu@hotelinternationaliasi.r
o;
ibaciu@hotelinternationaliasi.ro,
Str.Palat Nr.5A.
Instalator, scoala profesionala,
curs calificare, DAS SRL, Rela]ii
la: 0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Instalator apa canal, fara studii si
experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Instalator instalatii sanitare, fara
studii si experienta precizate,
CHV CONTAINER RO SRL,
Rela]ii la: 0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.

Lacatus confectii metalice,
scoala profesionala/curs
calificare, fara experienta
precizata, DAS SRL, Rela]ii la:
0232/230637; 0232/262800;
office@das-instalatii.ro, Str.Aurel
Vlaicu Nr.87.
Lacatus mecanic, studii medii,
experienta 3 ani, AUTOMATIC
INVEST SRL, Rela]ii la:
0747168057;
contact@automatic.ro, Calea
Chisinaului Nr.22.
Lacatus mecanic, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Lacatus mecanic, studii medi; cu
experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja.
Lacatus mecanic, scoala
generala, fara experienta
precizata, permis cat.b,
ATELIERUL BIL PLASTS SRL,
Rela]ii la: 0748399797, Iasi,
Calea Chisinaului, Nr.1, Jud Iasi.
Lacatus montator, scoala
generala, fara experienta
precizata, TECKMAU PAVE SRL,
Rela]ii la: 0742421007; stefanpavelescu@yahoo.com,
Com.Tarcau, Sat Straja.
Librar, studii umaniste,
experienta 1 an, SEDCOM
LIBRIS SA, Rela]ii la:
0232/234582; 0232/233080;
secretariat@sedcom.ro,
Sos.Moara De Foc Nr.4.
Lucrator bucatarie, studii medii,
experienta, CUPTORUL
MOLDOVENCEI SRL, Rela]ii la:
0746271583;
financiarcuptorulmoldovencei@g
mail.com, Sos.Nicolina Nr.5.
Lucrator bucatarie, studii
gimnaziale, fara experienta
precizata, cazare, engleza, masa,
posturile sunt pentru timisoara,
restaurant fenice palas, FADIS
TIME HOLDING SRL, Rela]ii la:
0771449954,
contafenicepalastimisoara@gmail.
com, Str.Palat Nr.3F.

byricco2016@gmail.com,
Com.Ciurea, Sat.Hlincea,
Str.Rasaritului Nr.110.
Lucrator comercial, studii medii,
absolvent sau persoane peste 45
ani, GMB FOREVER SRL, Rela]ii
la: 0775344341; bogdanonu@yahoo.com, Sos.Nicolina
Nr.16, Bl.939.
Lucrator comercial, 10 clase, fara
experienta precizata, MISS
CAROLINE SRL, Rela]ii la:
0722411591;
cristian.balteanu@gmail.com, Era
Shoping Stand I 9.
Lucrator comercial, studii medii,
fara experienta precizata,
PATISERIA SAM IMPEX SRL,
Rela]ii la: 0758488901, Kaufland
Nicolina, Str.Mitropolit Varlaam.
Lucrator comercial, studii medii
de specialitate, STILAUTO SOFT
SRL, Rela]ii la: 0720732207,
Sos. Bucium, Nr.33, Parter, Iasi.
Macaragiu pentru macarale,
scoala profesionala atestat iscir,
fara experienta precizata, DAS
SRL, Rela]ii la: 0232/230637;
0232/262800; office@dasinstalatii.ro, Str.Aurel Vlaicu
Nr.87.
Magaziner, studii medii,
experienta, PHARMA SA, Rela]ii
la: 0232/242102; 0232/254000;
secretariat@pharmaiasi.ro,
Sos.Bucium Nr.73E.
Maistru ccia, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Manager proiect, studii
superioare, experienta 1 an,
limba germana, franceza, limba
engleza avansat, HCL
TEHNOLOGIES ROMANIA SRL,
Rela]ii la: 0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Manipulant marfa, studii
generale, fara experienta
precizata, LIFE-IND SRL, Rela]ii
la: 0232/216347;
bratoiu.radu@gmail.com,
Sos.Iasi-Tomesti Km.1.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, M&D
RETAIL IASI SRL, Rela]ii la:
0742338450; anamaria.breaur@mobexpert.ro,
Sos.Pacurari Nr.121.

Lucrator bucatarie, studii medii,
fara experienta precizata,
GRANPANINO SRL, Rela]ii la:
0743558787;
lilistancu2003@yahoo.com,
Str.Nicolina Nr.3.

Manipulant marfa, studii minime,
limba engleza mediu, fara
experienta precizata, MLC
AGRO-TUR SRL, Rela]ii la:
0745333085;
genovevaconstructii@yahoo.com,
Com.Comarna, Sat Osoi.

Lucrator bucatarie, fara studii si
experienta precizate, ADVICE IS
SRL, Rela]ii la: 0749980450, Sat
Hlincea, Com. Ciurea, Str. Ioan
Matei, Nr.43, Parter, Incaperea
1, Cam.2, Jud Iasi.

Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata,
PANDORAS COURIER SRL,
Rela]ii la: 0740934717;
pandorascourier@gmail.com,
Botosani.

Rela]ii la: 0729076365;
dragos.danaila@bvbags.ro,
Com.Miroslava, Sat Bratuleni,
Str.Pacii.
Manipulant marfa, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232/257525;
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos.Iasi-Tomesti Nr.79.
Manipulant marfa, studii medii,
experienta 2 ani, TEXTILA SA,
Rela]ii la: 0744453064;
marketing@textilais.ro, B-Dul
Chimiei Nr.12.
Masinist masini pentru
terasamente, studii medii, fara
experienta precizata,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ALCA
PRINT SRL, Rela]ii la:
0741169779;
mobila.alca@gmail.com,
Str.Oancea Nr.34.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, CHV
CONTAINER RO SRL, Rela]ii la:
0758242441;
office_chvcontainer@yahoo.com,
Str.Octav Bancila Nr.3.
Muncitor necalificat, scoala
generala, fara experienta
precizata, EHS-PREVENTION
SRL, Rela]ii la: 0732575786;
preventionehs@gmail.com,
Str.Basarabi Nr.5A, Bl.A2, Etj.6,
Ap.21.
Muncitor necalificat, studii
generale, experienta, GLASS
PROTECT SOLUTIONS SRL,
Rela]ii la: 0755121555;
glassprotect.romania@gmail.com
, Str. Trei Fantani Nr.64.
Muncitor necalificat, fara studii si
experienta precizate, ROXEMA
SRL, Rela]ii la: 0745526794;
roxema_srl@yahoo.com,
Com.Miroslava, Sat Valea
Adanca.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizata,
ELMAR SRL, Rela]ii la:
0232/211730; office@elmar.ro,
Sos.Bucium Nr.32A.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
INDUSTRIAL EST SA, Rela]ii la:
0740664405; 0743034680;
industrialest@yahoo.com,
Miroslava, Str.Basarabia Nr.1C,
Bratuleni.
Muncitor necalificat in constructii,
fara studii si experienta precizate,
R & R SRL, Rela]ii la:
0744516673; 0232/270611;
oanafilip34@yahoo.com,
Str.Ciurchi Nr.108.

Muncitor necalificat in industria
confectiilor, fara studii si
experienta precizate, SOPHIA
2004 SRL, Rela]ii la:
0755088644; office@sophiaManipulant marfa, 8 clase,
Lucrator comercial, fara studii si
romania.ro, Com.Valea Lupului
experienta 2 ani, PLASTIC
experienta precizate, BY RICCO
PAPER DISTRIBUTION SRL,
Nr.36 A, Dn28.
SRL, Rela]ii la: 0744261338;
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Operator fabricarea si
prelucrarea polimerilor, studii
medi; cu experienta min. 3 ani,
GREENFIBER INTERNATIONAL
SA, Rela]ii la: 0332/411852;
0332/411853; 0735606866;
office@greenfiber.ro, Iasi, Calea
Chisinaului Nr.29.
Operator facturare, studii medii,
fara experienta precizata, PRO
INVEST SRL, Rela]ii la:
0232257525
resurseumane@proinvest.com.ro,
Sos. Iasi -Tomesti, Nr.79, Jud.
Iasi.
Operator introducere si validare
date, studii medii, fara experienta
precizata, pentru persoane cu
dizabilitati, BRAS SRL, Rela]ii la:
0745631209;
ionela.croitoru@bras.ro,
Str.Silvestru Nr.4.
Operator introducere si validare
date, studii superioare,
experienta 1 an, limba engleza
avansat, HCL TEHNOLOGIES
ROMANIA SRL, Rela]ii la:
0758098600;
TAG.Romania@hcl.com, Str.Palat
Nr.1, Etj.2 Si 5.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, fara studii si
experienta precizate, ALBARES
LEATHER SRL, Rela]ii la:
0232/235601;
office_cameleonleather@yahoo.ro
, Calea Chisinaului Nr.6.
Operator la masini unelte cu
comanda numerica, studii medii,
fara experienta precizata, SABINI
COMPANY INVEST SRL, Rela]ii
la: 0232/224227;
resurseumane@spingrouphr.ro,
Calea Chisinaului Km.1,
Cam.4,5,6,7,8,9,14.

LICITA}II
Subscrisa, SOLVENS SPRL, cu
sediul în mun. Ia[i, str. Armean`,
nr. 11, Jud. Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. Azra
S.R.L. desemnat prin Sentin]a
civil` nr. 1907/14.12.2017,
pronun]at` de Tribunalul Ia[i. în
dosarul nr. 7888/99/2016,
anun]` scoaterea la vânzare prin
licita]ie public` cu strigare în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 85/2014, privind procedura
insolven]ei [i a Regulamentului
de vânzare aprobat, a bunului din
patrimoniul debitorului constând
în: Imobil – cl`dire pentru comer]
[i depozitare structurat într-un
num`r de 20 de înc`peri, având
suprafa]a util` de 486 mp [i
suprafa]a construit` de 583 mp,
situat în mun. Ia[i, str. S`r`rie,
nr. 192A(fosta 190), jud. Ia[i, la
pre]ul de 288.441 lei, f`r` TVA.
Terenul pe care este situat bunul
imobil de mai sus nu apar]ine
debitoarei SC Azra SRL [i nu
face obiectul prezentei vânz`ri.
Bunul imobil de mai sus este
scos la vânzare la pre]ul oferit [i
în contul adjudecatarului AlGareeb Adeel, conform art. 849
CPC. Licita]iile vor avea loc în
data de 03.09.2021, 17.09.2021
[i 01.10.2021, ora 12ºº la sediul
lichidatorului judiciar din mun.
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Ia[i, str. Armean`, nr. 11, jud.
Ia[i. Ofertan]ii vor depune la
sediul lichidatorului judiciar, cu
24 de ore înainte de ora [i data
licita]iei dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie, în cuantum
de 3.000 lei, a garan]iei de
participare la licita]ie în cuantum
de 20% din pre]ul de pornire al
licita]iei si a Caietului de sarcini în
suma de 500 lei, sume ce se vor
depune la casieria debitoarei sau
în contul de lichidare al acesteia.
De asemenea, ofertan]ii vor
depune documentele de înfiin]are
ale persoanelor juridice [i
împuternicirea persoanei fizice
care o reprezint` [i buletinul de
identitate a persoanelor fizice
ofertante. Neplata bunului la
termenul stabilit prin procesulverbal de licita]ie, duce la
pierderea garan]iei de participare
la licita]ie, cât [i a celorlalte sume
achitate în contul bunului
adjudecat, iar bunul va fi scos
din nou la vânzare în sarcina
adjudecatarului. Persoanele care
pretind vreun drept asupra
bunului ce urmeaz` a fi scos la
vânzare au obliga]ia sub
sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt înainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.
Armean`, nr. 11, jud. Ia[i sau la
tel/fax: 0232/433533,
0724/335784 [i 0744/609310.
Subscrisa, SOLVENS SPRL, cu
sediul în mun. Ia[i, str. Armean`,
nr. 11, jud. Ia[i, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. FRAANK
SCHAFER S.R.L. desemnat prin
Încheierea din data de
10.07.2019, în dosarul nr.
9717/99/2013 (680/2013), anun]`
scoaterea la vânzare prin licita]ie
public` cu strigare în conformitate
cu prevederile Legii nr. 85/2006,
privind procedura insolven]ei [i a
Regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor în
[edin]a din data de 04.09.2020, a
bunurilor imobile din patrimoniul
debitorului situate în loc.
Popricani, com. Popricani, jud.
Ia[i, constând în: 1. Imobil având
în componen]` teren în suprafa]a
de 2.692 mp, înscris în CF nr.
60584 (nr. vechi 818), num`r
cadastral 769/21/10/8/3 pe care
se afl` construc]ia C 139 – Fânar,
actualmente platforma betonat`
cu suprafa]a construit` de 747,50
mp [i construc]ia C 140 – Fânar,
având suprafa]a construit` de
554,74 mp împreun` cu :
-cota parte indiviz` de 49,47 mp
din parcela DR7 (1565/2) având
num`r cadastral 769/17 înscrisa în
CF nr. 60907 ( num`r vechi 582) ;
-cota parte indiviz` de 111,23 mp
din parcela CC 10/2 (1562/1/2/2)
având num`r cadastral
769/21/10/2 înscris` în CF nr.
60907 ( num`r vechi 582) ; - drept
de servitute din lotul nr. 1 cu
num`rul cadastral 769/21/10/8/1
la pre]ul de 64.940 euro f`r` TVA.
2. Imobil având în componen]`
teren în suprafa]a de 1.708 mp,
înscris în CF nr. 60582 (nr. vechi
1686, num`r cadastral 60585 –
nr. vechi 769/21/10/8/2/2) pe
care se afl` construc]ia C 138 –

Moara, având suprafa]a construit`
de 937,62 mp, împreun` cu : cota parte indiviz` de 31,39 mp
din parcela DR7 (1565/2) având
num`r cadastral 769/17 înscris` în
CF nr. 60907 ( num`r vechi 582) ;
-cota parte indiviz` de 70,57 mp
din parcela CC 10/2 (1562/1/2/2)
având num`r cadastral
769/21/10/2 înscris` în CF nr.
60907 ( num`r vechi 582) ; - drept
de servitute din lotul nr. 1 cu
num`rul cadastral 769/21/10/8/1
la pre]ul de 56.594 euro f`r` TVA.
Licita]iile vor avea loc în datele de
03.09.2021, 17.09.2021,
01.10.2021, ora 12ºº la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Ia[i,
str. Armean`, nr. 11, jud. Ia[i.
Ofertan]ii vor depune la sediul
lichidatorului judiciar, cu 24 de ore
înainte de ora [i data licita]iei
dovada achit`rii taxei de
participare la licita]ie în cuantum
de 3.000 lei, a garan]iei de
participare la licita]ie în cuantum
de 20 % din pre]ul de pornire al
licita]iei [i a Caietului de sarcini în
suma de 300 lei, sume ce se vor
depune la casieria debitoarei sau
în contul de lichidare al acesteia.
De asemenea, ofertan]ii vor
depune documentele de înfiin]are
ale persoanelor juridice [i
împuternicirea persoanei fizice
care o reprezint`, precum [i
buletinul de identitate al
persoanelor fizice ofertante.
Neplata bunurilor la termenul
stabilit prin procesul-verbal de
licita]ie, duce la pierderea garan]iei
de participare la licita]ie, cât [i a
celorlalte sume achitate în contul
bunurilor adjudecate, iar bunurile
vor fi scoase din nou la vânzare în
sarcina adjudecatarului.
Persoanele care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce urmeaz`
a fi scoase la vânzare au obliga]ia
sub sanc]iunea dec`derii, s` fac`
dovada acestui fapt înainte de
data stabilit` pentru vânzare.
Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine de la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Ia[i, str.
Armean`, nr. 11, jud. Ia[i sau la
numerele de telefon:
0232/433533, 0724/335784 [i
0744/609310.

din valoarea stabilit` prin raportul
de evaluare. |n caz de
neadjudecare, urm`toarele
[edin]e de licita]ii publice de
vânzare, cu strigare, se vor
desf`[ura la urm`toarele date:
03.09.2021 [i 10.09.2021, ora
10.00, la sediul \n punctul de
lucru al lichidatorului judiciar din
Mun. Ia[i, str. Sf. Laz`r, nr. 4, Bl.
Pene[ Curcanu, sc. TR. IV,
mezanin, cabinet nr.5. Rela]ii la
telefon : 0745.656761.
S.C. ALLABOUTBUILDING
S.R.L.-în faliment, prin ACORD
SPRL, Dosar 4578/99/2016
Tribunalul Ia[i/Judec`tor Sindic,
organizeaz` licita]ie public` de
vânzare cu strigare bunuri mobile
în bloc, la data de 20.08.2021,
ora 12:00, la sediul din Ia[i, Str.
Decebal Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A,
Ap.8, pornind de la pre]uri de
strigare f`r` TVA: Pres` Grinzi65762 lei, Usc`tor Cherestea–
39456 lei, Abricht–4753 lei,
Ma[in` debitat–16706 lei, Ma[in`
rindeluit 4 fe]e–9331 lei, Strung
lemn–2471 lei, Instala]ie Pele]i–
8887 lei, în total suma de
147.364 lei. |n caz de
neadjudecare, urm`toarele
[edin]e de licita]ii publice cu
strigare, se vor desf`[ura la
17.09.2021, la 22.10.2021, la
19.11.2021 [i la data de
17.12.2021 ora 12:00, la sediul
lichidatorului. Condi]iile de
participare la licita]ie se reg`sesc
în Caietul de Sarcini care poate fi
procurat de la sediul lichidatorului
judiciar, contravaloarea acestuia
fiind de 1.000 lei. Poate participa
la licita]ie orice persoan` care \[i
manifest` în scris inten]ia de
cump`rare [i achit` pana \n
preziua licita]iei ora 12:00,
cau]iunea reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]ie [i face
dovada achizi]ion`rii caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
men]ionat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licita]ie. Orice persoan` care
emite preten]ii asupra bunurilor
mobile care fac obiectul [edin]ei
de licita]ie este rugat` s`-[i
manifeste pozi]ia cu 5 zile \nainte
de data licita]iei aducând la
cuno[tin]` lichidatorului judiciar
orice preten]ie prin acte
doveditoare. Informa]ii
suplimentare se pot ob]ine de la
lichidatorul judiciar: fax:
0232261732, e-mail:
office@acordinsol.ro.

Subscrisa Cabinetul individual de
insolven]` Agafi]ei (fosta Lunca)
Diana, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei S.C.
POSTEUCA STIL CONSTRUCT
S.R.L. cu sediul social \n Mun.
Ia[i, sat Lunca Cet`]uii, comuna
Ciurea str. Copiilor, Nr.11, jude]ul
Ia[i, num`r de ordine \n Registrul
S.C. ANCAROL COM-PROD
Comer]ului J22/235/2018, Cod
S.R.L. Ia[i, prin lichidator judiciar,
unic \nregistrare 38795605,
Dosar nr. 8350/86/2014*
desemnat prin |ncheierea nr.
Tribunalul Suceava, organizeaz`
20/16.03.2021 pronun]at` de
[edin]a de licita]ie public` de
Tribunalul Ia[i, Sec]ia II Civila vânzare, cu strigare, la data de
Faliment, în dosarul nr.
20 August 2021, ora 13:00, la
1184/99/2021 (nr. Vechi
sediul
lichidatorului judiciar din
46/2021), anun]` organizarea la
data de 27.08.2021, ora 10.00 la Mun. Ia[i, Str. Decebal, Nr.22A,
Bl.Z8, Sc.A, Et.1, Ap.8, Jud. Ia[i,
punctul de lucru al lichidatorului
pentru patrimoniul societ`]ii
judiciar din Mun. Ia[i, str. Sf.
debitoare ANCAROL COM Laz`r, nr. 4, Bl. Pene[ Curcanu,
sc. TR. IV, mezanin, cabinet nr.5, PROD S.R.L. - \n faliment, \n
bancruptcy, enfaillite, CUI
a licita]iei publice de vânzarea
6872467, J33/2521/1994, cu
bunului mobil ce const` \n auto
sediul în Gura Humorului, str.
marca Fiat Doblo, an fabrica]ie
M`n`stirea Humorului, nr.51, jud.
2007, cu num`r de \nmatriculare
IS-94-STL, motorin`, etc la pre]ul Suceava constând într-o
de vânzare de 9.640 lei f`r` TVA
proprietate industriala – „Abator
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntâmpl` \n

cu fabric` de preparate carne”-,
situat` în Bld. Bucovinei, FN,
Gura Humorului, Jud. Suceava,
alc`tuit` dintr-un teren intravilan
în suprafa]a total` de 16.800 mp,
construc]ii speciale [i utilaje
tehnologice la pre]ul de strigare
de 11.562.987 lei, în privin]a TVA
fiind aplicabil` Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
|n caz de neadjudecare,
urm`toarele [edin]e de licita]ie
public` de vânzare, cu strigare,
se vor desf`[ura astfel:
17.09.2021, 22.10.2021,
19.11.2021, 17.12.2021, ora
13:00, la aceea[i loca]ie.
Condi]iile de participare la
[edin]a de licita]ie public` [i
condi]iile de adjudecatare se
reg`sesc în Caietul de Sarcini
care poate fi procurat de la
sediul lichidatorului judiciar,
contravaloarea acestuia fiind de
1.000 Euro. Poate participa la
[edin]a de licita]ie public` de
vânzare cu strigare orice
persoana care \[i manifest`,
inten]ia de cump`rare [i care
pân` \n preziua [edin]ei de
licita]ie ora 12.00, depune o
cau]iune reprezentând 10% din
pre]ul de pornire al licita]iei [i
face dovada achizi]ion`rii
Caietului de Sarcini. Înscrierile se
pot face [i cu scrisoare de
participare la [edin]a de licita]ie,
precum [i cu toate documentele
men]ionate în Caietul de Sarcini,
pân` în preziua [edin]ei de
licita]ie, ora 12:00. Documenta]ia
se depune la sediul lichidatorului
judiciar din Mun. Ia[i, Str.
Decebal, Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A,
Et.1, Ap.8, Jud. Ia[i.
Nedepunerea tuturor
documentelor în termenul
men]ionat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa
la licita]ie. Orice persoan` care
emite preten]ii asupra propriet`]ii
imobiliare poate s`-[i manifeste
pozi]ia cu 5 zile \nainte de data
licita]iei, aducând la cuno[tin]`
lichidatorului orice preten]ie,
înso]it` de actele doveditoare
originale. Informa]ii suplimentare
se pot ob]ine de la lichidatorul
judiciar la telefon 0742/207.571,
Fax: 0232261732, email:
office@acordinsol.ro.
Cerere de ofert` pentru vânzarea
cotelor sociale totale de]inute de
Falita International Textil Diffusion
ITD Italia \n societatea de drept
din România International Textil
Diffusion 2004 SRL. Lichidatorul
judiciar inten]ioneaz` s` evalueze
ofertele pentru achizi]ionarea
unui pachet de 100% din p`r]ile
sociale de]inute la societatea
român` „International Textil
Diffusion 2004 SRL.”, înregistrat`
la Registrul Comer]ului Ia[i
(România) la num`rul J22 /
1684/2004, cod fiscal [i num`r
TVA RO 16669347, cu sediul în
Ia[i (România), Fundac Plopii
F`r` So] 18-22, Corp C38,
România (RO) cu capital social
de 4.115 Lei (852 Euro). Pre] de
baz`: 43.500,00 euro (patruzeci
[i trei de mii cinci sute / 00 euro),
cu posibilitatea de a oferi un pre]
mai mic, cu sc`derea în limita
maxim` de ¼. Pas minim de
1.000,00 EUR. Vânzare f`r`
Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

licita]ie: 28/9/2021 la ora 17.00,
la Biroul Lichidatorului judiciar Av.
Andrea Gorgoni, Studio Asociat
Gorgoni Pellati Lombardini, în
Pavia, Piazza del Carmine n. 1
(etajul 2), (ITALIA), conform
metodei specificate la urm`torul
link
https://www.tribunale.pavia.giusti
zia.it/it/Annunci/SearchAnnunci.

MEDIU
S.C Sitera Development S.R.L
prin B`c`oanu Radu, anun]`
publicul intersat asupra depunerii
solicit`rii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul
„Cosntruire locuin]e colective
mici ( locuin]e duplex P<2E [i
locuin]e \n[iruite P<2E), racorduri
la utilit`]i [i \mprejmuire”, propus
a fi amplasat \n comuna Valea
Lupului, satul Valea Lupului, NC.69805, Jud. Ia[i. Informa]iile
privind proiectul propus, pot fi
consultate la sediul Agen]iei
pentru Protec]ia Mediului Ia[i din
mun. Ia[i, Calea Chi[in`ului nr.
43, \n zilele de luni-joi \ntre orele
8:00-16:30 [i vineri \ntre orele
8:00-14:00. Observa]iile
publicului se primesc zilnic la
sediul APM Ia[i.

NOTIFICåRI
Cabinet Individual de Insolven]`
Huian Radu, C.I.F. 19877709,
sediul \n Ia[i, Bd. Socola, nr. 14,
bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud.
Ia[i, Tel/fax 0743.438.364,
0232/250.220, email
office@avhuian.com notific`
deschiderea procedurii de
lichidare [i dizolvarea debitoarei
S.C. STANDARD CREDIT
GROUPS.R.L., cu sediul social în
Mun. Ia[i, B-dul Nicolae Iorga, nr.
36, bloc T4, etaj P, jud. Ia[i,
J22/817/2009, CUI 25452184.
Creditorii debitoarei din prezen]a
cauz` se pot \nscrie la masa
credal` \n termen de 10 zile de la
apari]ia prezentului anun] \n ziar.
Cererea de înscriere a crean]ei în
tabelul creditorilor, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[t` pe adresa
lichidatorului, men]ionat` mai sus.
Cabinet Individual de Insolven]`
Apetrei M`rioara, C.I.F.
33344280, sediul \n Ia[i, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A,
parter, ap. 3, jud. Ia[i, Num`r
RFO I-1372/2014, Tel/fax
0743.438.364, 0232/250.220,
email ciiapetrei@yahoo.ro, notific`
deschiderea procedurii de
lichidare [i dizolvarea debitoarei
S.C. AFORISS.R.L., cu sediul
social în Mun. Ia[i, Fundac
Socola, nr. 36H, jud. Ia[i,
J22/1443/2013, CUI 32157802.
Creditorii debitoarei din prezen]a
cauz` se pot \nscrie la masa
credal` \n termen de 10 zile de la
apari]ia prezentului anun] \n ziar.
Cererea de înscriere a crean]ei în
tabelul creditorilor, înso]it` de
documentele justificative ale
crean]ei în copii certificate va fi
transmis` prin po[t` pe adresa
lichidatorului, men]ionata mai sus.
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Controversatul avocat Mihail Vlasov nu [tie
cum s\ scape de executarea silit\! Ie[eanul
a dat `n judecat\ institu]ia pe care a condus-o
în vizor pe Marian Nedelcu, Elena Ingrid Vlasov, fiica fostului
[ef al Camerei de Comer] [i Industrie a României (CCIR), Rodica
Luiza Grigorescu [i Nicolai Zdrobici. Magistra]ii din cadrul
Judec`toriei Sectorului 2 Bucure[ti au admis solicitarea.

au fost aduse grave prejudicii atât CCIR, cât [i SC Romexpo SA.
Conform anchetatorilor, prin contractele semnate de acestea, au
fost direc]ionate sume de bani sau au fost puse la dispozi]ie
imobile din patrimoniul CCIR [i Romexpo SA la pre]uri derizorii,
în favoarea lui Mihail Vlasov [i a unor membri de familie.

Cerere de executare silit`, formulat`
pe numele fostului [ef al CCIR

Controversatul avocat ie[ean Mihail Vlasov vrea s` scape de
executarea silit` din partea Camerei de Comer] [i Industrie a
României (CCIR)! Ie[eanul a dat recent \n judecat` institu]ia pe
care a condus-o. Prin cererea înregistrat` pe rolul Judec`toriei
Ia[i, Vlasov a cerut s` se dispun` anularea popririi înfiin]ate întrun dosar de executare, precum [i l`murirea în]elesului, întinderii
[i aplic`rii titlului executoriu. „Poprirea a fost înfiin]at` de un
executor necompetent, biroul acestuia nefiind în raza Cur]ii de
Apel \n care îmi am eu domiciliul. Titlul executoriu este reprezentat
de sentin]a penal`, care a fost modificat` prin decizia Înaltei Cur]i
de Casa]ie [i Justi]ie, fiind men]inute doar dispozi]iile care nu
erau contrare acestei hot`râri. Ini]ial au fost re]inute în sarcina
mea 16 acte materiale de delapidare, în prim` instan]`, iar, în
apel, au fost re]inute doar cinci astfel de acte, obliga]iile civile
fiind men]inute doar pentru prejudiciul cauzat prin acestea. Din
acest motiv solicit l`murirea titlului executoriu, în sensul stabilirii
corecte a cuantumului crean]ei de executat”, a precizat Mihail
Vlasov \n contesta]ia depus` la instan]a ie[ean`.

Contesta]ia formulat` de
Mihail Vlasov, mutat` la Bucure[ti
Recent, magistra]ii din cadrul Judec`toriei Ia[i au decis mutarea
procesului la Bucure[ti. „Instan]a declin` competen]a teritorial`
de solu]ionare a contesta]iei la executare formulat` de contestatorul
Mihail Vlasov, în contradictoriu cu intimata Camera de Comer]
[i Industrie a României, în favoarea Judec`toriei Sectorului 2
Bucure[ti. F`r` cale de atac”, au men]ionat magistra]ii ie[eni.
Amintim c` reprezentan]ii CCIR au cerut executarea silit` a fostului
avocat ie[ean Mihail Vlasov. Pe lâng` acesta, executorii i-au luat

Procesul de executare silit` a început pe 27 ianuarie 2021.
Biroul Executorilor Judec`tore[ti Mih`ilescu [i Asocia]ii a cerut
executarea silit` a lui Mihail Vlasov [i a celorlal]i apropia]i ai
s`i. Solicitarea a fost f`cut` în numele CCIR dup` ce instan]a ia condamnat pe to]i cei viza]i [i i-a obligat la achitarea prejudiciului.
Astfel, în urm` cu câteva luni, Mihail Vlasov a fost condamnat
definitiv la 8 ani de închisoare, pentru folosirea influen]ei sau
autorit`]ii în scopul ob]inerii unor foloase, delapidare [i fals în
înscrisuri sub semn`tur` privat`.
Magistra]ii au re]inut c`, în perioada 2008-2014, Vlasov, abuzând
de func]ia de pre[edinte al CCIR, a întreprins demersuri pentru
ob]inerea unor foloase materiale personale [i pentru persoane din
anturajul s`u, în detrimentul institu]iei pe care o reprezenta. În
acela[i dosar a fost judecat` [i Elena Ingrid Vlasov, fiica acestuia,
pentru complicitate la delapidare în form` continuat`, dar [i Suciu
Mariana Rodica, fost director general la Romexpo SA, pentru
delapidare [i fals în înscrisuri sub semn`tur` privat`. Judec`torii
au dispus încetarea procesului penal fa]` de Ingrid Vlasov, pe
motiv c` fapta acesteia este prescris`.

Pedepsele date de judec`tori în dosar
Magistra]ii au mai condamnat-o pe Rodica Luiza Grigorescu
(secretar general CCIR) la 2 ani [i 10 luni de închisoare, cu
suspendare, Mariana Rodica Suciu (director general la SC Romexpo
SA) – 3 ani [i 4 luni de închisoare, cu suspendare, Nicolai Zdrobici
– 2 ani [i 3 luni de închisoare, cu suspendare. Totodat`, judec`torii
l-au obligat pe Mihail Vlasov s` pl`teasc` 53.823.942 de lei (11,1
milioane de euro) daune materiale c`tre Camera de Comer] [i
Industrie a României, din care 48.301.870 de lei singur, iar 5.522.071
de lei - în solidar cu ceilal]i inculpa]i.
De asemenea, Mihail Vlasov trebuie s` pl`teasc` 6.086.741 de
lei daune materiale c`tre partea civil` Romexpo SA, în solidar cu
ceilal]i inculpa]i, potrivit judec`torilor. Procurorii DNA au afirmat
c`, în perioada 2008-2014, Mihail Vlasov, folosindu-se de func]ia
de pre[edinte al CCIR, a f`cut demersuri pentru ob]inerea unor
foloase materiale personale [i pentru persoane din anturajul s`u,
în detrimentul institu]iei pe care o reprezenta. Conform anchetatorilor,

Ciprian NEDELCU

PUBLICA}IE DE VÂNZARE
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” S.P.R.L., cu sediul social în
Iaşi, str. ZORILOR nr. 11, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale sub nr. RFO II 0022/2006, Cod de Inregistrare
Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
S.C.„FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI” S.A. astfel desemnat
conform Sentinţei Comerciale nr. 1048 din 06.09.2011 pronunţată
de TRIBUNALUL IAŞI, SECŢIA II CIVILA FALIMENT în dosarul
nr. 8216/99/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolventei, cu modificările şi completările
ulterioare
ANUNŢĂ
Organizarea unei selecţii de oferte privind transmitere
dreptului de folosință exclusivă asupra activelor necorporale
Marca individuală, verbală având nr. 071907 acordată în data
de 01.06.2006 și marca individuală, combinată, având nr. 071908
acordată în data de 01.06.2006 ce conțin stema și denumirea
„FOTBAL CLUB POLITEHNICA IAȘI”
Conditii de participare :
- ofertantii interesati de încheierea unui contract de licență
exclusivă trebuie să depună ofertă până la data de 17.08.2021,
ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar EuroBusiness LRJ
SPRL din laşi, str. Zorilor, nr.11, judetul Iasi, cu mentiunea
OFERTA ACTIVE NECORPORALE AFLATE ÎN PATRIMONIUL
SOCIETĂȚII FOTBAL CLUB POLITEHNICA IASI S.A.-în faliment.
-durata contractului de licență exclusivă este de 1 an, cu
posibilitate de renegociere și prelungire a contractului, în
conditiile nevalorificării activelor necorporale în cadrul procedurii
falimentului licentiatorului.
- în cazul valorificării activelor necorporale, lichidatorul
judiciar poate rezilia contractul, printr-o simpla notificare
scrisa, fara implicarea instantelor, fiind acordat un termen de
30 de zile calendaristice pentru finalizarea exploatării și utilizării
mărcilor.
- în data de 17.08.2021, ora 14.00 va fi organizată ședința
de deschidere a plicurilor în prezența ofertanților.
-în situația în care se înregistrează două sau mai multe
oferte, va fi organizată la momentul deschiderii plicurilor o
ședință de negociere directă, preţul de pornire al negocierii
directe este cel mai bun preţ oferit de ofertanți.
- criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este
prețul cel mai mare oferit.

www.bzi.ro î]i spune în timp real ce se întâmpl` în Ia[i, în ]ar` [i în lume
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Crim\ `nfior\toare, `n Ia[i! A
b\gat-o `n mormânt pentru c\
nu voia s\ fac\ sex cu el.
Individul, trimis de judec\tori
la temni]\

Bursa bârfelor

Dom’ bremare s-a b`gat sub mas` când
s-au prins con]ilierii de combina]iune
|n deschiderea edi]iei de ast`zi, babetele bârfitoare v` prezint`
una despre ne[te combina]iuni de printr-o comun` din giude].
A[adar, la urechea babetelor a agiuns zvonul c` un afacerist,
pre numele s`u Obidiu Marean Petric`, unu’ care vinde iarb`
(nu, nu dintr-aia, ci una legal`!), ar fi vrut s` \i dea dreptul
unui dom’ bremare, pre numele s`u Mi[u Cucuvea, pentru a
pune mânu]a pe izlazul comunal. Cic`, recent, când unii con]ilieri
s-au prins de combina]iune, dom’ bremare s-a f`cut mic, mititel
de t`t [i aproape c` s-a b`gat sub m`su]`, ca s` nu ia amploare
scandalul. Acu’, babetele cele hâtre au mai auzât de trebi dintraistea [i nu ne mai mir` nimic, dar cet`]enii `[tia uit` c` exist`
ne[te legi, c` ]`ri[oara aiasta nu e chiar sat f`r` câini [i c`
ne[te b`je]i cu ochi alba[tri stau gean` pe lucruri dintr-aiestea!

I se preg`te[te o surpriz`
de propor]ii, tocmai când credea
c` a sc`pat de ce era mai r`u!
|n continuarea rubricu]ei de azi, babetele cele hâtre v` prezint`
una nou` despre aceea[i Morticia de la Hoper`. Recent, pe la
urechile babetelor a agiuns un zvon, cum c` madama cunoscut`
[i ca Betty cea Urât` va avea parte \n curând de o nou` surpriz`
extrem de nepl`cut`. Dup` ce a fost verificat` de b`je]ii veseli [i
i s-a t`iat macaroana de la Hoper`, Morticia a fost tras` pe dreapta,
ac`su]` la ea. Numai c`, \ntre timp, tanti aiasta a reu[it s` anuleze
controlul giudiciar sub care se afla. |n sinea ei, cic` sper` s`
revin` cândva la fabrica de lovele. Ceea ce nu ar [ti Morticia este
c` b`je]ii veseli au mai verificat câte un act ici, un docoment colo
[i au descoperit ne[te treb[oare foarte... gri, cic`. A[a c` o sf`tuim
pe madama Morticia s` nu zic`: „Hop!”, pân` ce nu sare groapa!
Nu de alta, dar s` nu fac` vreun atac de apoplexie când o s-o
cheme b`je]ii din nou, s`-i bage ne[te hârtiu]e sub n`suc!

Au \nceput s` plece rând pe rând, dar
nu \nainte de a merge cu jalba-n pro]ap
La final de edi]ie, babetele bârfitoare v` prezint` una nou`
despre ne[te b`je]i de pe la direc]iunea de paz` de la giude].
Cic`, \n ultima vreme, muritorii de rând de acolo [i-au pus
boccelu]ele \n spinare [i \ncep s` se care, unul câte unul.
Asta, pe motiv c` [`fu]ul B`nu] Propodea face cam ce vrea
mu[chiu’ lui. Mai exact, oamenii sunt nemul]umi]i de condi]ii
[i s-au plâns de treb[oara aiasta, numai c`, spun ei, B`nu] nu
i-a b`gat \n sam` ori, mai r`u, i-a cam luat la b`[c`lie. A[a
se face c` cet`]enii au zis c` e mai bine s` plece, dar nu
\nainte de a depune ne[te plângeri pe la anumite enstetu]iuni
din târg pentru abuzurile pe care au fost nevoi]i s` le suporte.
Gurile rele spun c`, acu’, Propodea, al`turi de Petricic` Niciolau
sau Adi]u Chifu]u, cam tremur`, deoarece se cam \nmul]esc
plângerile pe la enstetu]ii pe numele lor. R`mâne de v`zut ce
vor face enstetu]iile cu plângerile respective. |n orice caz,
babetele vor sta cu ochii pe situa]ie ca pe butelie [i, \n edi]iile
viitoare, v` vor ]ine la corent cu t`t` treaba!

Un individ ar putea \nfunda temni]a, dup`
ce a fost acuzat c` a violat [i ucis o
femeie. Astfel, judec`torii din cadrul
Tribunalului Ia[i l-au condamnat ieri pe
George Boghi]` la 16 ani de pu[c`rie,
pentru omor [i viol. |n plus, individul a
fost obligat s` le achite rudelor victimei
desp`gubiri \n valoare total` de 6.000 de
euro [i 5.000 de lei
O crim` \nfior`toare, care s-a petrecut \n jude]ul Ia[i, l-a trimis
pe un individ pentru mul]i ani la temni]`. Anchetatorii spun c`
ie[eanul a b`gat o femeie \n mormânt pentru c` nu voia s` fac`
sex cu el. Astfel, ieri, judec`torii din cadrul Tribunalului Ia[i au
decis condamnarea lui George Boghi]` la 16 ani de pu[c`rie,
pentru viol [i omor.
|n plus, magistra]ii l-au pus la plat` pe individ. „Instan]a
admite în parte ac]iunile formulate în cadrul procesului penal de
p`r]ile civile M.A. [i I.A. |l oblig` pe inculpatul George Boghi]`
s` \i pl`teasc` p`r]ii civile M.A. suma de 5.000 de lei, cu titlu
de daune materiale, [i 3.000 de euro, drept daune morale. |l mai

oblig` pe inculpat s` \i pl`teasc` p`r]ii civile I.A. suma de 3.000
de euro, drept daune morale”, au afirmat ieri magistra]ii ie[eni.
De remarcat este faptul c` sentin]a nu e defintiv`, cel mai probabil
urmând a fi contestat` de ie[eanul \n vârst` de 60 de ani.

Ie[eanul George Boghi]`, acuzat c` a
abuzat o femeie, dup` care a omorât-o
Procesul ie[eanului George Boghi]` a \nceput pe data de 21
decembrie 2020. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lâng`
Triunalul Ia[i l-au trimis \n judecat` pe individ sub acuza]iile de
viol [i omor. Asta, dup` ce ie[eanul a fost re]inut [i, mai apoi,
arestat preventiv de pe data de 4 noiembrie 2020. La finele anului
trecut, George Boghi]` a fost ridicat de poli]i[ti, fiind suspectat
dup` ce a omorât în b`taie o femeie. El a fost re]inut pe 4
noiembrie 2020, sub acuza]ia de omor. B`rbatul din Lunca Cet`]uii
este suspectat c` a ucis în b`taie o femeie, G.A., de 54 de ani.
Anchetatorii sus]in c`, pe 1 noiembrie 2020, femeia de 54 de
ani a mers în vizit` în camera de c`min a unui b`rbat imobilizat
la pat, în comuna Ciurea. B`rbatul are leziuni grave la coloan`,
astfel c` este vizitat periodic de mai multe persoane, care au
grij` de el. Ca de obicei, femeia a mers în vizit`, negândindu-se
vreo secund` c` acolo î[i va g`si sfâr[itul. La un moment dat,
în camera respectiv` a ajuns [i Boghi]`, care este vecin cu b`rbatul
imobilizat la pat. Individul obi[nuia s` treac` pe la vecinul s`u.

Victima, l`sat` s` agonizeze

Oamenii legii au mai afirmat c`, \n clipa \n care a v`zut-o
pe femeie acolo, ie[eanul George Boghi]` ar fi început s` trag`
de ea, vrând s` o determine s` între]in` raporturi sexuale. Femeia
a refuzat, iar Boghi]` ar fi început s` o loveasc`. „Din cercet`rile
efectuate s-a ajuns la concluzia c` suspectul a lovit victima cu
pumnii [i picioarele în zona capului, a mâinilor [i a toracelui. În
urma leziunilor suferite, victima a fost l`sat` acolo, f`r` a fi
anun]at Serviciul de Ambulan]` Jude]ean. Din cauza leziunilor
suferite la nivel cranian, victima a decedat pe data de 3 noiembrie
2020”, a declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de
pe lâng` Tribunalul Ia[i.
|n urma agresiunii, femeia de 54 de ani a agonizat timp de
dou` zile. Din câte se pare, victima putea înc` s` vorbeasc`, dar
nu se putea deplasa, ea fiind în stare de [oc. Motivul principal
l-ar fi constituit faptul c` fusese lovit` extrem de puternic în cap.
Din cauza faptului c` b`rbatul care o g`zduia pe femeie are grave
leziuni la coloan`, nici el nu a putut suna imediat la Poli]ie.
Ulterior, autorit`]ile au fost alertate cu privire la incident printrun telefon la 112. La fa]a locului s-au deplasat un echipaj medical
[i unul de Poli]ie. Din nefericire, echipajul medical nu a putut
face altceva decât s` constate decesul femeii. În acela[i timp,
poli]i[tii au ref`cut firul tragediei [i, astfel, au ajuns la vecinul
suspect. Acesta a fost ridicat [i dus la audieri. Acesta a recunoscut
par]ial comiterea faptei. Mai exact, el a sus]inut c` a avut o
divergen]` cu femeia [i c` ar fi lovit-o doar cu o palm` la nivelul
capului. Individul a negat c` el ar fi fost cel care a provocat
decesul victimei.
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